
മട, അ 10 

ടന്ന. ” ടയി' 
വവ്ബിം 30൨ 2൧൦ സ 

9 മ൬ ൩00- 1൩ 
6, വട 0 16, 

"" ബിര് ൨൭ ൧൧ 1൩ 
[ 02 00൨൩ ദേ, 

9 2. ൮7 2൦൦ലിന 

ട 

) 4 

ക്കറി ൫ 
പ്രഭാഷണം ഗ് 

൪ ക൭ണ്സില് 8 
ൽ 10 

1 1 

0 7 

മാര് യോഹന്നാന് മാംദാ 
നയുടെ ജനനം; ക്രൈസ്സ 
വകുടുംബവാരം ആരംഭി 

ക്കുന്നു;” വേദപുസ്സക ഞാ 
യറാ്ച, 

16 യസേഫിനുണ്ടായ വെ 
ളിപാട്ട. 

സ 

റം 
യില് 
 ചര്ച്ചട്വിക്കിലി, 

കോട്ടയം. 

രത നാ ാ്തി 

' ന്നാണു. 

ി 

| ലക്കാഠ 4൭ 
1968 ഡിസംബര് മി 

0ബെബിറാ ഞായറാഴ 
ഡിസംബര് 8ാം തീയതി ബൈബിരം ഞായ റാഴ്ചയയായി ആചരിക്കുവാ൯൯ഃ 

അഭ്യര്ത്ഥിച്ചുകൊണ്ടു” ഇന്ത്യന് ബൈബിരം സൊസൈററി പ്രസിഡണ്ട'" ജെഎസ്. 

എസ്. . മലേലുവും ജനറല് സെക്രട്ടറി എ. ഇ, ഇമ്പനാഥുനും ചേര്ന്നു” ഒരു പ്രസ്താ 

വന പുറപ്പെടവിച്ചിരുന്നു. ആ പ്രസ്ധാവനയുടെ ചില ഭാര്്ങഠം ഞങ്ങഠം മുന് ഒരു 

ലക്കം (ഓക് ടോ. 20) ചര്ച്ചു” വീകലിയില് പ്രസിദ്ധപ്പെടത്തുകയം ചെയ്തിരുന്നു. 

ലോകമൊട്ടക്കു” ആചരിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ബൈബിരം ഞായറാഴ, ഫചൈബിഴഠം സൊ 

സൈററിയയടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചു' അനേകം രാജ്യങ്ങളിലെ ചനങ്ങഠം ചി 

ന്തിക്കുകയും, പ്രാത്ഥിക്കയും ചെയ്യുന്നു, ഏതൊന്നിനെക്കുറിച്ചെങ്കിലും പ്രാര്ത്ഥി 

ക്കാന് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യത്തില് ജനംങയംക്കു താല്പരൃയവം വര്ദ്ധിക്കുമല്ലോ. താല്ല 

രൃമില്പാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു്” ആരും പ്രാത്ഥനയില് ഓര്ക്കാറില്പ.* പ്രാര്ത്ഥന 

ദൈവത്തിന്െറ കത്ണയിലും ശക്തിയിലും ആശ്രയിച്ചു നടത്തുന്ന ഒരു സ്നേഹകര് 

മ്മമാണു. ബൈബിഠം സൊസൈററിയെപ്പററി പ്രാര്ത്ഥിക്കുവാന് നമുക്കു തോന്നു 

ന്നെങ്കില് അതിന്െറയര്ത്ഥം നമുക്ക് അതിന്െറ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് താല്ലര്യമുണ്ടെ 

നമ്മ ടെ സജീവതാല്പര്യം അര്ഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണോ ബൈബിഠം 

സൊസൈററിയുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങഠം എന്നു ചിന്തിക്കയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു” 

പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കും. ബൈബിയം ലോകമെങ്ങും പ്രചരിക്കേണ്ടതാവശ്യ 

മാണോ? പ്രചരിക്കേണ്ടതാണെന്നു നാം വിചാരിക്കുന്നെങ്കല് ബൈബിളിനുള്ള 

പ്രാധാന്യം നാം മനസ്സി ലാക്കുന്നുണ്ടെന്നും, ബൈബിരം നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്താന് 

ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നുമാണര്ത്ഥം. ബൈബീഠം ശരിയായി വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും 

ചെയ്യുന്നവര്, ആ പുസ്തകം ലോകത്തില് എല്ലാ ജനങ്ങളും വായിച്ചു പഠിക്കണ 

മെന്നാഗ്രഹിക്കും. അതിനുവേണ്ടി. പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവരുമായി സഹകരിക്കണ മെന്നു 

നിശ്ചയിക്കും. സഹകത്നം കേവലം വാക്കുകഠംകൊണ്ട മാത്രമായിരിക്കയില്ല. 

സഹകരണം സംഭാവനകഠംകൊണ്ടും മററുള്ളവരെ അതിനായി പ്പേരിപ്പിക്കുന്നതു 

കൊണ്ടും പ്രകടിപ്പിക്കാതിരിക്കാന് പ്രാത്ഥിക്കുന്നവര്ക്കു സാധിക്കാതെവരും. 

ഓരോ രാജ്യത്തെയും ബൈബിരഠം സൊസൈററികഴയം നിര് വഹിച്ചുകൊണ്ടി 

രിക്കുന്ന പങ്ക” എന്താണെന്നറിയുന്നവര്, ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വിജയത്തിനു 

“വേണ്ടി പ്രാത്ഥിക്കാതിരിക്കയില്ല. പ്രതിവര്ഷം 75 ലക്ഷം ബൈബിളും, പുതി 

യ നിയമവും ലോകബൈബിഠം സൊസൈററി വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടു”. അതി 

ഭീമമായ ഒരു സംഖ്യയാണിതെന്നു തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷേ ക്രൈസ്വലോക. 

ത്തിന്െറ ആവശ്യൃത്തിനുതന്നെ മതിയാകാത്ത ഒരു സംഖ്യയാണിതെന്നു” ഇന്ഡ്യന് 

ബൈബി സൊസൈററിയുടെ അഭ്യത്ഥനയില് ച, ണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ആണ്ടില് 

രണ്ടു കോടി വീതം ക്രിസ്ത്യാനികളടെ സംഖ്യ വര്ദ്ധിക്കുന്നുണ്ടു”. 75 ലക്ഷം 

ബൈബിള്യം, പുതിയനിയമവ്യം കൂടെ വിതരണം ചെയ്താല്പോലും, പകുതിയി 

ലധികം ക്രിസ്ത്യാനികഠംക്കു ബെൈബിളിനെറ ഒരു പ്രതി കിട്ടാതെ വരും. ക്രിസ്ത്യാ 

നികഠം മാത്രമല്ല ബൈബിഠം വായിക്കേണ്ടതും വായിക്കുന്നതും. ക്രിസ്ത്യാന കള 

ടെ ചില വികല നയങ്ങളും സടജംചിതമായ സമീപനരീതികളം മററു മതാനുയാ 

യികളെ ബൈബിരഠം വായിക്കുന്നതില് നിന്നകററി നിര്ത്തുന്നുണ്ട്. മഹത്തായ 

ഒരു വേദഗ്രന്ഥമെന്ന നിലയില് സര്വമതാനുയായികഴംക്കം വേദപുസ്മകം വായി 

ക്കാനും പഠിക്കാനും, ആഗ്രഹം തോന്നാന് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പെരുമാററം ഒട്ടം സ 

ഹായകമായിരിക്കുന്നില്പ. മററു മതത്തില് പെട്ടവര് ക്രിസ്ത്യാനികളായിത്തീര്ന്നാ 

ലും ഇല്ലെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിനെപ്പററി അറിയാന് സൂരകര്യമുണ്ടാക്കുന്നതു” ക്രിസ്ത്യാ 

നികളയടെ ധര്മ്മമാണ് . 

ക്രിസ്ത്യാനികളായവര്തന്നെ ക്രിസ്തുവിന്െറ പ്രമാണങ്ങം അനുസരിച്ചു 

ജീവിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ആ സ്ഥിതിക്കു് ക്രൈസ്പുവരിലും അക്ര്രൈസ്സവരായി 

അനവധിയാളകഠം ഉണ്ടെന്നു വിചാരിക്കണം, ബൈബിഠം' ““അക്രരൈസ്പവക്രി 

സ്ത്യാനികഴം”'ക്കുപാരായണം ചെയ്യാമെങ്കില്, മററു മതാനുയായികഠാക്കും അങ്ങനെ 

ചെയ്യാമല്ലോ. അവര് ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചിമ്ളെങ്കിലും ബൈബിഠം വായി 

ക്കുന്നതും ക്രിസ്കുവിതെറ ജീവിതചൈതന്യം അറിയുന്നതും ഒരിക്കലും അവര്ക്കു 

ഗുണമല്ലാതെ ദോഷം ചെയ്യുകയില്ല. അതുകൊണ്ടു ലോകമൊട്ടുക്കുള്ള ജനങ്ങളുടെ 



ഇടയില് വേദപുസ്തകം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുലക്ഷ്യത്തില് 
ബൈബിഠം സൊസൈററികഠം പ്രവര്ത്തിച്ചുവരികയാണു”., 
പക്ഷേ ആ ലക്ഷ്യം തീരെ അപ്രാപ്യമാണെന്നുതന്നെ വിചാ 
രിക്കേണ്ട പരിതസ്ഥിതിയാണുള്ളതെന്നു” താഴെ വിവരി 
ഒന്ന കണക്കുകഠം വ്യക്തമാക്കും . 

8 15 കോടി 00 ലക്ഷമാണു“ ലോകത്തിലെ ജനസംഖ്യ. 
പ്രതിവര്ഷം 5 കോടി (ആഴ്ചയില് 10 ലക്ഷം) പീതം ജന 
ങ്ങും വ ദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവരില് 10--നും, 50_നും 

ഇടൂ പ്രായമുള്ളവരില് വായിക്കാനറിയാത്ത 50 കോടി ആ 

ഉകഠം ഉണ്ടു്. ഏകദേശം ഏഴിലൊന്നു ജനസംഖ്യയാണിങ്ങ 
നെ വായനയും എഴുത്തും അറിയാത്തവര്, അടുത്ത അഞ്ചുകെറ 

ല്ത്തിനിടഡ്കു” ഐകൃരാഷ'ട്രസമിതി 35 കോടി ആളുകളെ 
ബാക്ഷരത്വമുള്ളവരാക്കിത്തീര്ക്കാന് പരിപാടിയുണ്ട്. ഈ 

അഞ്ച്യകൊല്ലം കൊണ്ടു” സാക്ഷരത്വമില്പാത്തവരുടെ സംഖ്യ 
ഇപ്പോഴത്തെ 0 കോടിയില്നിന്നു് വര്ദ്ധിക്കയുയം ചെയ്യം. 

എത്ര ഭീമമായ ഒരു പ്രശനമാണ്” ബൈബിയം എല്ലാവക്കും 
വായിക്കുവാന് സാകര്യമുണ്ടാക്കുന്നതെന്നു” ഈഹിക്കുവാന് ക 
ഴ്രിയ്യം. 

ഏതായാലും ഈ ലക്ഷ്യത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കുവാന് 
ബൈബിഠം സൊസൈററിയയടെ ലോകസംഘടന ഒരു വിപു 

ഘ പദ്ധതി ആവിഷ്്ക്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോ ക്രിസ്മീയകു 
ടുംബത്തിനും ഒരു ബൈബിഠം, ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിക്കും കുറ 
ഞ്ഞതു് ഒരു പുതിയനിയമം, സാക്ഷരനായ ഓരോ വ്യക്തി 
ക്കും വേദപുസ്പകത്തിലെ ഒരു പുസ്തകം, വേദപുസ്ക 

വിതരണത്തില് സഹകരിക്കാന് ഓരോ സദഭാംഗത്തിനും അ 

വസരം_.എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തില് സൊസൈററി 

പ്രവര്ത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വേദപുസ്തുകത്തിന്െറ പ്രതി 
വര്ഷവിതരണം:- 5 കോടിയില്നിന്നു” 15 കോടിയാക്കാന൯ു 

ളള പ്രയത₹മാണു നടക്കുന്നതു”. ഇതില് ഇന്ഡ്യ യഥായോ 
ഗ്യമായ പടം വഹിക്കണമെങ്കില് 35 ലക്ഷം പുസ്പുകങ്ങഠം 
1961-ല് വിതരണം ചെയ്ത കണക്കു് ഇരട്ടിയായി വര്ദ്ധിപ്പി 
ക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ മഹായത നത്തില് ഭാഗഭാക്കാകാ 
നുള്ള ആഹ്വാനം ഡിസംബര് 8--ാം തീയതിയില് എല്ലാ 
ക്രൈസ്തവ കേന്ദ്രങ്ങളിലും നടത്തപ്പെടുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെ 
ടുന്നു. ബൈബിഠം ഞായറാഴ്യയടെ ആചരണം, ബൈബിഴം 

പ്രചരണത്തില് ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിക്കുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം 
അനുസ് മരിപ്പ്ിിക്കുവാനാണു്. 

ക്രിസ്തുവിന്െറ സന്ദേശംമറേറതു യൃഗത്തേക്കാളും ഇന്നു കൂട 
തല് ആവശ്യമായ തരത്തിലാണു സ്ഥിതിചെയുന്നതു”. കാല് 
വറിയിലെ മഹാസംഭവംമനുഷ്യലോകത്തെസമാധാനത്തിലേ 
ക്കു നയിക്കുവാന് പര്യാഏമാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവര് നി 
രായയധീകരണത്തിനും, അണ്വായയധ നിരോധനത്തിനും ശമ 

ങ്ങഠം നടക്കുന്ന അവസരത്തില് ബൈബിര്ം പ്രചരിപ്പിക്കു 
ന്നതിന്െറ പ്രാധാന്യം വിസ്മരിക്കയില്പ. ബൈബിള് 
ഞായാാഴ്ച,, ബൈബിഠം സൊസൈററിക്കുവേണ്ടി പ്രാത്ഥി 
ക്കുവാനും, ബൈബിരഠം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള ചുമതല 

ഓരോ ക്രൈസ്പവനെയും അനുസ് മരിപ്പിക്കുമെന്നു ഞങ്ങഠം 

വിശ്വസിക്കുന്നു. 

വാര്ത്ത 

“ഒരു പുതിയ നവീകരണത്തിനുള്ള അഭിവാഞ്ച്ഛ ബ്രി 
ട്ടനില് രൂഡമൂലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നു ഞാന് വിചാ 
രിക്കുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി ആരായാലും രാഷ്ട്രീയരംഗത്തില് 
ഒരു നവദിനം സമാഗതമാകുമെന്നുള്ള രാജ്യവ്യാപകമായ പ്ര 
ത്യാശ അതാണു് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതു”. നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര 

ത്തിലെ സാന്മാര്ഗ്ഗികസ്ഥ തിയെപ്പററി അടുത്തയിട നടന്ന 

പല അന്വേഷണങ്ങളിലും ഈ ഭാവംതന്നെയാണു” കാണുന്ന 
തു”. പക്ഷേ നമ്മുടെ വാസ്ധവത്തി ലുള്ള രോഗം ആദ്ധ്യാത്മിക 
മാണു. നാം സോഷ്യലിസത്തില് പ്രവേശിച്ചാലും, നമ്മുടെ 
സാന്മാര്ഗ്ഗികനില തികച്ചും പ്യ, രിററന് സ്വഭാവമുള്ളതാ 
യിത്തറര്ന്നാലും, അതിനു മാററമുണ്ടാവില്ല.”” 

സ്റ്രഡന്റ ക്രീസ്ത്യന് മൂ വു“മെന്റു പ്രസ്സ് മാനേജിംഗ് 
എഡിററര് റവ. ഡേവിഡ് എഡ്വേഡ്സ് ചെയ്ത ഒരു പ്ര 

കു 

പ് 

സ്ഭാഗ്താണി്തു. ടി. ച്ച 
സ്റ്റ് ടു ഗോഡ്" എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിഒ 
മാണു”. റവ. എഡ്വേഡ"സ* തുടര്ന്നു : ലി 
സംബന്ധിച്ചും പരമ്പരാഗതമായ ക്രിറ 
മായിക്കഴിഞ്ഞു. പുതിയ ഒരു. നവീ. 
പേരും അഭിവാഞ്ച ഛിക്കുന്നതെന്നു” ഞാ 
ക്രിസ്തുമതത്തിനു വേണ്ടത്രശക്തിയുണെ ന്നുള്ള 
രിക്കുന്നുണ്ടു്. 

ച ക ക്യ 

ആരാധനക്രമം ലു ഡി 
ടഞ്ങിയ പ്രചരണോപാധി കളോടുള്ള സഭയുഃ ൮0 
സംബന്ധിച്ച ഡിക്രിയും ത്തു. 90 ന്സില് 
ദിവസം അംഗീകരിച്ചവ) മാര്പ്പാപ്പാ : 
ബര് നാലാം തീയതി വിളംബരം റു 

ഡിക്രികഴം രണ്ടും ഇതോടെ കത്തോലിക്കാസ 
സസത്യങ്ങളായിത്തീരുന്നതാണു'. 0. 

കമ്യൃണിസവും സോഷ്യലിന 
കമ്യ, ണിസം, സോഷ്യലിസം, മാര്ക്; സി 

വ സംബന്ധിച്ച ഒരു പ്രത്യേക നക്കല് ഡി ടി 
ക്കാന് കാണ്സിലിനന്െറ കാറ്റുപരിപടോിയില് 
മെന്നു” അഭൃരത്ഥിച്ചുകൊണ്ടു”” 00--ല്പരം മെ 

ട്ട ഒരപേക്ഷ പേപ്പല് സെക്രട്ടേറിയററിനു ' സമ 
ക്കുന്നു. ന വി 

മെതഡിസ്്,കാരുദെ ചര ച്ച 
ഇംഗ് ഉളണ്ടിലെ മെതഡിസ്സു,, കാരും 

സംയോജന പരിപാടിയെപ്പററി' ഇടറ ഴു 2 
തന്നെ, ചര്ച്ചകളാരംഭിക്കുന്നതാണു'. 9 

ച്ച് ഓഫ ഇംഗാളണ്ടുമായി സംയോജിപ്പിക ഒന്നതുന 
ച്ച പരിപറടിയാണതു". 

ഇപ്പ്യോഠം വര്ഷികമോണ്ഫറന്സാ 

സഭ സംബന്ധിച്ച തീരുമാനങ്ങളെല്പാം എടുടമന്നതു 
ത സഭ ബിഷപ്പുമാരോടുകൂടിയ ഒരു എപ്പിസ്ക്കോ 
യായിത്തീരണമോ എന്നതിന്െപ്പറി രി 
മായി ചര്ച്ചകഠം നടക്കുന്നതു”. 

ക 

ഒരു ജീവശാസ്ത്രവിഷയമായിമാത്രം സ്കൂളക 
ഗ്കബോധനം വല്കുന്നതിനുള്ള പ്രവണതയെ 
ആര്ച്ചു ബിഷപ്പ്” ഡോ. കോഗന് കുററപ്പെടുത്തിയ' 

. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു: “സെക്സ് നമ്മഠം വിദ്യ 
ളില് ഇപ്രകാരം പഠിപ്പിച്ചാല് മതിയോ? അതോ,റ 1; ത്ത് 

സന്മോര്ഗ്്റിക ബോധം, വേദശാസ്സ്രം എന്നിവ സംബ യില 
പ്രശ”നങ്ങള്യമായി ആഴത്തില് കൂട്ട് പിണഞ്ഞ പരിഗ 
ക് ളോട്ടഉററബന്ധമുള്ളതായിഅതിനെ പരിഗണിക്ക 

“ഇന്നു” ജീവശാസ്രരസം ബന്ധമായി ഒട്ടേറെ അറിവ 
മിക്കവര്ക്കുമുണ്ടു”. പക്ഷേ, സ്മന്മാര്റ്ഗുികമുയ ധാരണയുടെ ളി 
കാര്യത്തില് വേണ്ടത്ര അറിവൊട്ടില്പതാനും.* ി 

അഖിലേന്ത്യ ക്രൈസ്തവസമ്മേളനം 
ടൂ; ളു 

ഇന്ത്യന്ക്രിസ്ത്യാനികളടെ ഒരു അഖിലേന്ത്യാ 
നവംബര് മാസത്തില് മദ്രാസില്വച്ചു നടന്നു. മര 

വിദ്യാഭ്യാസഡപ്യ,, ട്ടിമന്ത്രി മിസ്സ്റസ് ഗ്രേസ് ടക് റെ 

നം ഉല്ഘാടനം ചെയ്തു. മദ്രാസ് ക്രിസ്ത്യന് 

സിപ്പല് ചന്ദ്രന് ദേവനേശന് അദ്ധ്യക്ഷത വം 

ജവഹര്ലാല് ന്റെഫ്രരവിന്െറ നേതൃത്വത 
കിച്ചു വിദേശനയത്തില് വിശ്വാസം പ്രകടിപ 

മററുമുള്ള ഏതാനും റു ന 

ണ്ടായി. 
്് 

രു 
| 

ഹും 

4 ി; 

വിം നില പം 



4 യപ്രമാണത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ 
ന്നുവെന്നു നിരൂപിക്കരുതു”; നീക്കുവാനല്ല 

തൂ ഞാന് വന്നതു”. സത്യമായി ഞാന് 

യുന്ന: ആകാശവും ഭൂമിയയം ഒഴിഞ്ഞുപോകും 
ന്ിവ്ൃത്തിയാകുവോളം ന്യായപ്രമാണത്തില് 

ള്ളിയെങ്കിലും പുള്ളിഴെങ്കിലും ഒരുനാളം ഒഴി 

ലവ. ആകയാല് ഈ ചെറിയ കല്പനകളില് ഒ 
മനുഷ്യരെ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കയും ചെ 

വര്ഗ്ഗരാജ്യത്തില് ഏററവും ചെറിയാന് എന്നു 
൭ അവയെ ആചരിക്കയും പഠിപ്പിക്കയും 

നോ സ്വര്ഗ്ഗൂരാജ്യത്തില് വലിയവന് എന്നു വി 
റിങ്ങളുടെ നീതി ശാസ്ധ്ിമാരുടെയും പരീശന്മാ 

ിയെ കവിയ്യന്നില്ലെങ്കില് നിങ്ങഠം യ 

കടക്കയില്ല എന്നു ഞാന് നിങ്ങളോട പറയുന്നു.” 

ക ന വി. മത്തായി 8: 17-20. 

നിീയമവ്യവസ്ഥിതിയും പഴയ നിയമ വ്യവ 
തമ മ്മിലുള്ള ബന്ധം കര്ത്താവുതന്നെ നിര്വചി 

ൂ ങ്ങളാണുപരി ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നതു”. മറെറാരു 

ഞ്ഞാല്, അവിടുന്ന് ഇതുവരെയുള്ള ഗിരിപ്ര 

൦ ദൈവരാജ്യ പൌരനന്െറ സ്വഭാവം വിവരിക്കു 

പഴയനിയമ ചിന്താഗതി അനുസരിച്ചിട 

 ആതനമായ ഒരു സമീപനം ആയിരുന്നു 
൦) മാത്രമല്പ,. വിപ”ളവാത്മകവുമായിരുന്നു, 

. നിര്വചനവും. ഈ അദ്ധ്യായത്തിന്െറ 
രു 0ര്്രമാണത്തിവെറ്റ 

തമ്മി 

വിശദീകരിക്കുന്നതിന്െറ മുഖവുര ആയിട്ടാ 

ക്യങ്ങഠം ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കു നതു”. 

ററ പ ത്മീകരണവും 

റിയമത്തിനു* ഷനി യത്തട? രണ്ട തര 

ന്ധമുണ്ടു". പുതിയനിയമം പഴയനിയമത്തി 

ച്ചയാണ് അതേസമയം അപ്പ ൪ണ്ണമായ പഴയ 
പൂര്ഷ്ണണുമാക്കുന്നതിനാല് അതു പഴയതിനെ ഉല്പം 

ം പെയ്യുന്നു. കര്ത്താവു" ഈ ഉപദേശത്തിലുടെ 
ഉനകാലങ്ങഠം തമ്മില് അഭേദ്യബന്ധം ഉണ്ടെന്നു" 

ചെയ്തതു”. സുവിശേഷം അവതരി 

ന്നതിനുമുമ്പു ന്യായപ്രമാണം വരേണ്ടതാവശ്യമാ 

ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതോടുകൂടെ ന്യായപ്രമാണം 
രവേററുന്നതിനുള്ള മനുഷ്യന്െറ അപ്രാഫ്ിയും അവന് ഗ്ര 

യിരുന്നു. മനുഷ്യന് ഭൂതകാലം അവഗണിക്കുക 
ക്യാ അല്ല ചെയ്യേണ്ടതു“, എന്നാലോ ഭൃത 
യി ര് 

ലമാകുന്ന അടി സ്ഥാനത്തി ന്മേല് വര്ത്തമാനകാലം കെ 
ടക്ഭകയാണാവശ്യം . 
ഇവിടെ നമ്മെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടു". 

ശവം ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു പോകുംവരെ, സകലവും നി 

യാകുവോളം, ന്യായപ്രമാണത്തില്നിന്നു” ഒരു വള്ളി 
൪ എങ്കിലും അഴിഞ്ഞുപോകയില്ല”” എന്നവാ 

ത രഭവിച്ചിരിക്കുന്ന. പഴയനിയമന്യായപ്ര 
സമീപ ത്തിനും വ്യാഖ്യാനത്തിനും വിധേയ 
നി ച്ചെഴ്യ കര്ത്താവു” ആ 

ണം അലംഘ്യമാണെന്നു പ്രഖ്യാപി 
ത പ് തെള്ളം തന്െറ വിശദീകര 

വെളിച്ചത്തില് ഈ വാചകം കര്ത്താവി 

റ) ൬ ഇടയില്ല ഫഎന്നഭിപ്രായപ്പെടുന്ന പണ്ഡി 
9: ന്നോ ആ വിധമൊരു സമീപനത്തി 

1) ന, മ 
പ് നി 
വം റി ലം 
01", 8 ി 

ശനം ““സത്യമായിട്ട ഞാന് നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. 

സി. ഇന. ജി. 

നാവശ്യമില്ലെന്നു” യഹൃ ദമതവിജ്ഞാനികളായ നിഷ പ. 

ക്ഷ ചിന്തകര്ക്കു” ഗ്രഹിക്കുവാന് കഴിയ്യം. 

ഭിന്നാര്ത്ഥങ്ങം 

ന്യായപ്രമാണം എന്ന വാക്കു” യഹ, ദന്മാര് നാല വ്യ 

ത്ൃസ്പു അര്ത്ഥങ്ങളില് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. (2) പത്തു കല്ല. 
നകം, (മ) വി. വേദപുസ്തകത്തിലെ ആദ്യ അഞ്ചു ഗ്രന്ഥ 

ങ്ങഠം., (3) ഇന്നു പഴയനിയമം എന്നു പരിഗണിക്കുന്ന പഴയ 
നിയമം മുഴുവന്. (3) പഴയനിയമ ഉപദേശങ്ങഠം അടിസ്ഥാ 

നമാക്കി ശാസ്ത്ര്ിമാര൪ നല്കിയ. വിശദീകരണ വ്യാഖ്രാനങ്ങ 

ളം ഉപദേശങ്ങളം. 

പഴയനിയമഗ്രന്ഥങ്ങളില് നിയമങ്ങളും നിയമവ്യാഖ്യഠ 

നങ്ങളും ചുരുക്കമായിട്ടേ നാം കാണുന്നു അനുദിനജീവി 

തത്തില് ന്യായപ്രമാണം മാര്ഗ്ഗദരശകമാകണമെന്ന ഉദ്ദേശ 

ത്തോടെ അവദ്റ്കു ശാസ്്ിമാര് വ്യാഖ്യാനം നല്കിയപ്പോഠം 
എണ്ണുമില്പാത്ത നിയമങ്ങളും നൂലാമാലകളമായി അവ രൂപാ 
ന്തരപ്പെട്ടു. ഉദാഹരണമായി ശാബതാചരണംതന്നെ എടുക്കാം. 
ആ നിയമം വ്യാഖ്യാനവിധേയമായപ്പോഠം എഴുതുന്ന കൃത്യം 

ജോലിയായി നിര്വചിക്കപ്പെട്ട. അതിന്െറതന്നെ വ്യാ 
ഖ്യാനം ഈവിധം പോകുന്നു: “അക്ഷരമാലയിലെ ഏതെ 
ങ്കിലും രണ്ടക്ഷരങ്ങഠം ഇടതുകരം കൊണ്ടോ വലതുകരംകൊ 
ണ്ടോ ഭിന്നനിറമുള്ള മഷി, ചായം, ചോക്ക്” ഇവ ഏതെങ്കി 

ലും ഉപയോഗിച്ചോ ഒരേ ഭാഷയിലോ വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളി 
ലോ ഓര്മ്മയോടെയോ ഓര്മ്മപ്പിശകായിട്ടോ എഴതിിയാല് 

അതു കുററചരമായ ശാബതുലംഘനം ആയിരിക്കും.” നിയമ 

വ്യാഖ്യാനം എത്രമാത്രം യുക്തിവിരുദ്ധവും ഭോഷത്തവുമാകാ 

മെന്നുള്ളതിനുദാഹരണമാണിതു”്. ഈ വിധം നിയമം വ്യഠ 
ഖ്യാനിക്കു കയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് ശാസ്ത്രി 
മാര്, ഈ വിധ നിയമങ്ങളുടെ പാലനത്തില് ബദ്ധകങ്കണ 

രായി തങ്ങളെത്തന്നെ ചേര്തിരിച്ചവരാണു് പരീശന്മാര്. ചു 
രുക്കിപ്പറഞ്ഞാല് യാഥാസ്ഥിതികനായ യഹു ദന്െറ മതം 
ഈ വക നിയമങ്ങഠം അന്യ നം പാലിക്കുന്നതില് അവസാ 
നിച്ചു. ആ വക നിയമങ്ങളെ ആണു് കര്ത്താവു വിമര്ശി 

ചുതും ലംഘിച്ചതും. അവ പാലിക്കുന്നതില് വീരസാഹസി 

കരായിരുന്ന പരീശരാണു” കര്തൃവചനങ്ങളില് നിശിതവി 
മര്ശനവിധേയരായതു”. എന്നാല് കാതലായ മോശൈക 
ന്യായപ്രമാണത്തെ അവിട്ടന്നു ലംഘിക്കുകയാകട്ടെ വിമര 

ശിക്കുകയാകട്ടെ ചെയ്തില്ല. 

എന്താണു ന്യായപ്രമാണം ? 

അവിടത്തെ ചിന്താഗതി അനുസരിച്ചു” ന്യായപ്രമാണം 
ഏതായിരുന്നു എന്നുകൂടെ നാം മനസ്സ്ിലാക്കേണ്ടതുണ്ടു”. 
താന് ന്യായപ്രമാണം നശിപ്പിപ്പാനല്പ പൂത്തിയാക്കുവാനാ 
ണു” വന്നതെന്നു കല്ലിച്ചിട്ടമുണ്ടല്പോ. അതു സര്വത്തിലം 

ദൈവത്തിന്െറ തിരുഹിതം എന്താണെന്നു മനസ്സിലാക്കു 
വാന് ശ്രമിക്കുകയും അവയുടെ നിര്വഹണാര്ത്ഥം തങ്ങളെ 
ത്തന്നെ സമര്പ്പിക്കുകയുമാണു”. ഈ പ്രമാണം പരീശന്മാരും 

ശാസ്ത്രിമാരും അപൂര്ണ്ണമായും തെററായ വിധത്തിലുമാണു' ഗ്ര 
ഹിച്ചിരുന്നതു”. അവര് ദൈവേഷ്ടം അറിയുന്നതിനു ശ്രമി 
ചു അവയുടെ നിര്വഹണത്തിനു തങ്ങളെത്തന്നെ സമര്പ്പി 
ച്ചു. എന്നാല് മനുഷ്യനിര്മ്മിതമായ ണിയമങ്ങളുടെ നൂലാമാ 
ലയാണു“ ദൈവഹിതം എന്നു” അവര് തെററിദ്ധരിച്ചുപോയി 

എതിര്പ്പ് രണ്ടു വിധം 

ഈ വിധം മനുഷ്യനെ വീര്പ്പമുട്ടിച്ചു കൊല്ലന്ന നിയമാ 
വലിയോടുള്ള എതിര്പ്പു” രണ്ടുതരത്തില് രൂപം പ്രാപിക്കാം. 
അതു ചിലപ്പ്പോഠം ളം പാടെ ലംഘിച്ചിട്ട്” അവ 



നവനീഷ്ടമുള്ളപ്രകാരം ജീവിക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തില് പര്യ 
വസാന്ിക്കാം. ആ വിധമുള്ള എതിര്പ്പിനോടു” കര്ത്താവി 
നു യാതൊരു ആനുകൂല്യവുമില്പായിരുന്നു. ചിലപ്പോളതു നിയ 
മന്ളടെ പിന്നിലുള്ള ആന്തരാര്ത്ഥം കണ്ട അപ്രകാരം ജീവി 
ക്കുവഠനുള്ള ശ്രമമരയി പരിണമിക്കാം. അതു ശരിയായസ 
മീപനമായിരിക്കും. കര്ത്താവതാണു ചെയ്തതു”. അതുമൂലം 
മതത്തിന്െറ ആത്മസത്ത രക്ഷ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. 

എന്നാല് അതിനു ശാസ്ത്ര്ിമാരുടെയും പരീശന്മാരുടെയും 
നീതി യേക്കാഠം ഉപരിയായ നീതി ആവശ്യമാകുന്നു. അവര് 
ശിക്ഷയ്ക്കും പ്രതികാരത്തിനും വാഞ്ചിക്കുന്ന ദൈവത്തെ അ 
നശുഷ്ഠാനങ്ങഠംമൂലം പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാനാണു് ശ്രമിച്ചതു”: 
ആ നിലപാടു മാറിയിട്ട്” കരുണയും ആര്ദ്രതയുമുള്ള ദൈവ 

ത്തോടുള്ള സംസര്ഗ്ലത്തില്നിന്നുളവാകുന്ന ആഅന്തരകമസ്ന്തോ 

ഷത്തിന്െറയും കൃതജ്ഞതയുടെയും പ്രകാശനം ആയി അനു 

ഷ്ഠാനങ്ങഠം രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കണം. അപ്പോഠം ബാഹ്യ 
മായ--യാന്ത്രികമായ അനുഷ്ഠാനം എന്ന നിലപോയിട്ടു 
ആത്മാര്ത്ഥമായ ആ ഭീകരവാഞ്ച്ഛയുടെ പ്രതീകങ്ങളായി 
ത്തീരുന്നു മനുഷ്യന് ചെയ്യുന്ന സര്വ കൃത്യങ്ങളും . 

കൃതജ്ഞതയുടെ പ്രകാശനം 

കര്ത്താവു” ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായ മുന്നറിയിപ്പു 
നല്കുകയാണു. തന്െറ അനുയായികളായി ജീവിക്കുക 
ലഘ്യവായ കാര്യമല്ലെന്നും ന്യായപ്പമാണത്തിനെറ കാ 
ലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു എന്നും ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നു എങ്കില് 

അതു” പരമാബദ്ധമായിരിക്കും.. പരീ ശശാസ്ത്ര്ിമാരുടെ ശ്രമം 
നിയമം നിറവേററുവാനായിരുന്നു എന്നു നാം കണ്ടു. ന്യായ 
പ്രമാണം അനുഷ് ഠിക്കുന്നതില് അവര് തൃഫ്ലി അടഞ്ഞിരുന്നു. 
ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ നീതി ആലവലില് നില്ക്കുവാന് പാടി 
ല്. അവനെ മുന്നോട്ടു തള്ളന്ന ശക്തി ദൈവം തന്നോടു പ്രദര് 
ശിപ്പിച്ചിട്ടള്ള സ്നേഹത്തെപ്പററിയുള്ള ബോധത്തില്നിന്നുള 

ബെബിന ഞായറാഴ്ചയില് നിങ്ങാളുങ്ങ ലി 

] സഹക്രിക്കം റ് ന 

ഡിസംബര് ഒപാം തീയതി സമാഘോഷിക്കുന്ന ബൈ 
ബിഠംസണ്ഡേ പ്രമാണിച്ചു” ഇന്ത്യാ-സിലോണ് ബൈബിരം 
സൊസൈററി പുറപ്പെടുവിച്ച ഒരു പ്രസ്താവനയില് ഇപ്രകാരം 
കാണുന്നു: --- 

ബൈബിള് വില്പന 1966 നോടുകൂടി മൂന്നിരട്ടിയാക്കി 
വര്ദ്ധിപ്പിക്കാന് യുണൈററഡ് ബൈബിഠം സൊസൈററീ 

സ് പരിപാടി തയാഠറാക്കിയിരിക്കുന്ന. ബൈബിഠം തര്ജമ 
ചെയ്തും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചും വിതരണംചെയ്തം 28 രാജ്യങ്ങളില് 
പ്രവരത്തനം നടത്തുന്ന സംഘടനകളുടെ പ്രാതിനിധ്യമാണ് 
ഈ സംയൃക്ത സൊസൈൊറിക്കുള്ളതു”. ഇന്ത്യാ-സി ലോണ് 
ബൈബിഠം സൊസൈററി യയണൈററഡ് ബൈബിയം 

സൊസൈററീസിന്െറ ഒരംഗമാണ്”. 
ഇപ്പോഠം പ്രതിവര്ഷമുള്ള ബൈബി വില്പന 5കോടി 

യോളം വരും. അതു” മൂന്നുവര്ഷത്തിനകം 18 കോടിയാക്കി 
വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനാണുദ്ദേശിക്കുന്നതു”. 

അതായതു? 196൮-ല് 7 കോടി 

1965ല് 10 കോടി 

1966ല് 15 കോടി 
ബൈബിഠം വായന മൂന്നിരട്ടി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള 

ഇഈാ പദ്ധതി അനിവാര്യമാണെന്നു" താഴെപ്പറയുന്ന ജനസംഖ്യ 
ക്കണക്കുകഠം കാണിക്കുന്നു: 

ലോകം ഇതുവരെ ദര്ശിപ്ചിട്ടില്പാത്ത വിള്ത്തിലുള്ള ഒരു 
ജനസംഖ്യാസ് ഫോടനമാണിന്നു നടക്കുന്നതു”. 19 മാസങ്ങ 
ളില് ജനസംഖ്യ കോടിയോളം വര്ദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, 
ഏററവും കൂടതല് വിററഴിഞ്ഞുപോന്ന ഗ്രന്ഥമായ ബൈബി 

ചി 

ളയ" 

ഴ് ! ന്ന ി 

വാകുന്ന കൃതജ്ഞതാഭാരമയോിരിക്കണം.. 
ള്ള കടപ്പാടിന്െറ അതിരുനി ക്കു് 4 
നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്െറ നിവര റാ 
ലും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില് നമുക്കുള്ള സ 
ന്നെയയം ആ ആളിനു സമര്പ്പിച്ചാലും ൪ അത്തു 
തൃഏി ലഭിക്കുന്നതല്ല. യഹൃദന് ദൈ 
ങ്ങഠം പാലിവാനാണു' ശ്രമിച്ചതു. ൬0 
ധിയുണ്ടു്,. എന്നാല് ക്രിസ്്യാനിയകകട്ടെ 
നോട കാണിച്ചിട്ടുള്ളതും കാണിക്കുന്നതുമായ 
നു കൃതജ്ഞത പ്രദര്ശിപ്പിക്കുവാനാണ്ട് 
സ്നേഹത്തിററെറ കടപ്പാാടുകഠംക്കു” ഇര ് 

ലോകത്തിലോ പരിധി നിര്ണ്ണയിക്കുക 
സ്തീനോബ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെക് 
ത്തെ സ്നേഹിക്കുക; എന്നിട്ട് നിനക്കിഷട ല് - 
കൊണ്ടാലും"? എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ടു. ദൈവത്തി 
ള്ള സ്നേഹത്തിന്െറ സ്വഭാപം നാം മനസ്സി 
സ്പോഠം അതിനൊരു പ്രത്യത്തരം 
ന്െറ പരമമായ ലാക്കായിത്തീരും. 4 
ഷ്ഠാ നംകൊണ്്ടൊന്നും ഒരു കാലത്തും തൃഹ്ലിയടയു 
നിയമാനുഷ ഠാനബദ്ധനായ മനുഷ്യനു” ആ അ ഡം 

സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കുവാനും സാദ്ധ്യമല്ല. 

ഒരു തിരുത്ത് 

നവംബര് 10൨൦ തീയതിയിലെ (ലക്കം 4 

വീക്ക്ലി 90൦ പേജില് രണ്ടാം കോളം 11 

“സന്തോഷിക്കുന്നവര്” എന്ന പദത്തിനു പകരം “4 മ് 
ക്കുവര്"” എന്നു തിരുത്തിവായിക്കേണ്ടതാണു”._ 

ളിന്െറ വിതരണം പുര പ്പം ൬0 
ക്രാത്ത ഒരു സ്ഥിതി സംജാതമായിട്ടണ്ടു 

ലോകമൊട്ടുക്കു” ക്രൈസ്സുവസഭാംഗങ്ങളുടെ സംഖ്യ (ൂ പത 
വര്ഷം രണ്ടുകോടിയോളം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 

അധികപങ്കിനും സ്വന്തമായി ഒരു ബൈബിരം റ $ 

തിനു” യാതൊരു സാദ്ധ്യതയയമില്പാതാണിരിക്കുന്നതു”. 

ബിളം പതീയസിയരവയരാസ്പുടെ 76ലക്ഷം പ്രതികടം മാത്ര 
ണിപ്പേോഠം യണൈററഡ് ബൈബിരം സെസ്സൈ; കഠം 
പ്രതിവര്ഷം വിതരണം ചെയ്യുന്നതു”. 

ലോകജനസംഖ്യയില് പ്രായപൂര്ത്തിയായ്ുവരുടെ 
ഞ്ചില്രണ്ടഭാഗം (അതായതു” 70കോടി ആളുകഠം) നിര, 
രാണെന്നു” യുണെസ്ക്കോയുടെ ഒരു പ്രസ്താവനയില്. 

ന്നു. പ്രതിവര്ഷം രണ്ടുരണ്ടര ലക്ഷം ആളകഠം വീതം, 

വിഭാഗത്തില് വര്ദ്ധിച്ചുകൊണ്ടാണിരിക്കുന്നതു“. ി 

൦) വ്വര 

അഞ്ച്യവര്ഷങ്ങളില് 35കോടി ആളകഠം വായിക്കാന് പ്രി 
ക്ഷമെന്നു” യണെസക്കോ ണ്ണ. ം പ്രത ം 
വര്ഷം 7കോടി വീതം. ' ക് ് 

ബൈബിളം പുതിയനിയമവും സുവി വം 

തെരഞ്ഞെടുത്ത ഭാഗങ്ങളുമുഠംപ്പെടെ കോടി പ്രത € 
മാണിപ്പോഠം ബൈബിഠം സൊസൈററികഠം പ 
വിതരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതു*. പ്രതിവര്ഷ 
പുതിമ്യ വായനക്കാര്ക്കു” ര കോട) മാത്രമായി 
പ്പെടുത്തുന്നപക്ഷം, ലോകത്തിലെ ശേഷം യാ 
ബിഠം ലഭിക്കാതെപോകും . 

ഈ കണക്കു കളം വസ്തതകളം 



നി... 

് റ 
വലിയൊരു വെല്ുവിളിയാണു*. ഇന്ത്യ 
നങ്ങഠാക്കിടയില് കഴിഞ്ഞ വര്ഷംവി 

വേദപുസ'തകഭാഗങ്ങളാണെ 

ഭാംഗങ്ങളം ബൈബിഠംസൊസൈററികളം 
യ) തോതില് ഉററു സഹകരിച്ചു പ്രവര്ത്തി 
ബെബിഠം വിതരണം 19066 ആകുമ്പോ 

ക്കിത്തീര്ക്കാന് സാധിക്കൂ. 
കഷം പേരെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കന 

നിങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതു. മൂന്നുവി 
ഹായം നല്കാന് നിങ്ങഠംക്കു കഴിയും . 

നാമതു ം പ്രാര്ത്ഥനയിലൂടെ 

യപ്രവത്തനങ്ങളുടെയെല്ലാം മാലികാടിസ്ഥാ 
ഥന യാണു”. പരിപാടികളിലും പ്രവര്ത്തനങ്ങളി 

്യണൈററഡ് ബൈബിഠംസൊസൈററികരഠാംക്കു്* ശരി 
: ര്ഗ്ഗദര്ശം ലഭിക്കുവാന് പ്രാര്ത്ഥിക്കുക. ഈ പ്രത്യേ 

റി നാവശ്യമായിവരുന്ന വമ്പിച്ച ചെലവിനങ്ങഠം താ 
൦ ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പ്രാര്ത്ഥിക്കുക. ബൈ 

ണം ചെയ്യുന്ന വര്ക്കുവേണ്ടിയും കൊണ്ടുനടന്നു 
ര്ക്ക് വേണ്ടിയും എല്പാ സന്നദ്ധ സേവകര്ക്കുവേ 

ിക്കുക. ഈ മഹത്തായ പ്രവര്ത്തനത്തില് 
കു് യഥാവിധി വഹിക്കുവാന് ശക്തി ലഭി 

ടറ്വണ്ടി പ്രാര്ത്ഥിക്കുക. ) 
1 

മതു, വിതരണഘലജോലിയില് ' 

ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി ഈ ജോലി ഏറെറടുത്തു 
ദപുസതകവില്പന അവര്ക്കൊരു ഭാരമായി 

ിളമായി ആരെയെങ്കിലും അഭിമുഖീകരിക്കുക 
യ്രി രിക്കും. അതേസമയം, ബൈബിളോ പുതി 

മമോ വാങ്ങാന് പ്രേരിപ്പിക്കാവുന്നവരായ 1അനേകം 
ത്തുക്കഠം ഓരോരുത്തര്ക്കും കാണാതിരിക്കയില്. സ്വന്തം 

ലും അയല്ക്കാര്ക്കിടയില്ം പ്രവര്ത്തനമാരംഭിക്കു 

നെ ആത്മവിശ്വാസം ലഭിച്ചുകഴിയുമ്പോഠം വി 

ഉയ: രംഗത്തേക്ക് പ്രപര്ത്തനത്തിനിറങ്ങാറാവും. 

 ബൈബിയംഭാഗവുമായി ഓരോ വ്യക്തിയും 

ററരു വ്യക്തിയെ സമീപിക്കുക “എന്നതു” ഒരു മുദ്രാവാകൃ 
അംഗീകരിക്കാവുന്നതാണു”. ദൈവാത്മാവിന്െറ നട 
നനുസ്പതമായി നിങ്ങളുടെ പടം നിര്വഹിക്കുക. 

മറ വരെ പ്രോ ി ഴ് റുള്ള പ്രാത്സാഹിപ്പുിക്കുക 

ന... നൂറ കണക്കിനു ഭാഷകളിലാവശ്യമായി വരുന്ന ലക്ഷോ 
ക്ഷം ബൈബിളുകളും ഭാഗങ്ങളും തയാറാക്കുന്നതിനു” ബൈ 

 ബിടംസൊസൈററികഠം ഒത്തൊരുമിച്ചു” പ്രവര്ത്തിച്ചുകൊ 
ണ്ടി രിക്കുകയാണു'. 
_ 'അവ വിതരണം ചെയ്യുകമാത്രമല്ല നമ്മടെ കര്ത്തവ്യം; 

ജാലിയില് മററുള്ളവരുടെ സഹായം നാം തേടുകയും 
?൭, സ്വമേധയാ വിതരണച്ചുമതല ഏറെറഴടുക്കാന് ' സന്ന 
൮) ഇടവകാംഗങ്ങളുടെ സൈന്യങ്ങഠം തന്നെ നമുക്കാവശ്യ 
0. സഭകളും സഭാംഗങ്ങളമാണു” വേദപുസ്തകം വിതക്കേ 

$ ഹവും സഹകരണവും കൂടുതലായുള്ളിടത്തു” 
മാല । നടക്കും. ഭാവി നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ പ്ര 

നയ്യം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. 
റ് 

81% 1) 1] | 1 / )സംഖ്യനും സു)ക്ഷരത്വവം 
ൽ ്്ാധ്യ് 
ലി യി 

ഇന്ത്യ-സ് 10. ബൈബിഠം സൊൌസൈററിയുടെ 
ന്നക്ി 331കറിപ്പോര്ട്ടില് നിന്നാണു” താഴെപ്പറയു 

യ്ത് 

ൽ റ 

ന്ന സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകഠം ഉദ്ധരിക്കുന്നതു”. 

ജനസംഖ്യ: ഇന്ത്യ( 1961) ക്ടൂ,92, 3,082 

(മുന്പോര്ട്ടഗീസു പ്രദേശങ്ങളും സിക്കിമും ഉള്പ്പെടെ) 

സിലോണ് (19258) 99 ൭൭,000 
ഇന്ത്യ: ഗ്രാമീണജനത 35,977, 72,162 

' നഗരവാസികയം ,88ഒ,3-,989 

ഗോവ, ഡാമന്, ഡിയു എന്നീ പ്രദേശങ്ങളെ ഈ കണ 
ക്കില് ഉഠംപ്പെടുത്തീട്ടില്ല.) 
ഇന്ത്യ ഗ്രാമങ്ങഠം 5, 64,718 

പട്ടണങ്ങഠം 2,690 
ഇവയില് ഒരു ലക്ഷത്തില് കൂടുതല് ജനസംഖ്യയുള്ള 

പട്ടണങ്ങാം: 107 

ഇന്ത്യയിലെ മതവിഭാഗങ്ങം 
(ഈ കണക്കു് 1062 ലെ വോംഡ് ക്രിസ്ത്യന് ഹാന്ഡ്. 

ബ്ൃക്കില്നിന്നുമെടുത്തതാണു".) 
ഹിന്ദ്ര, 30,31,86,986 
മുസ്ലിം 3,ഠ9,00, 117 

ക്രിസ്മ്യന് 1 ,൭7,09,390 

സിക്കു 62, 19,134 

ജയിന് 16, 19,406 
ബൃദ്ധമതം 1 80,767 

മററു മതങ്ങഠം 18,00,000 

സിലോണിലെ മതവിഭാഗങ്ങം 

ബ്ൃയദ്ധമതം 5൭2, 17,144 

ഹിന്ദയ, 16,14,004 
ക്രിസ്ത്യാനി ൭29,792 
മുസ്ലം ൭, 31,812: 

ക്രിസ്ത്യാനികളില് (സിലോണ്) റോമനിതരര 9 ഉ000 
മാത്രമാണു”. ൂ 

സാക്ഷ്ദരത്വം , 

1961-ലെ സെന്സസ് അനുസരിച്ചു” ഇന്ത്യയിലെ 
സാക്ഷരത്വശതമാനം : 24 അതായതു” 10.5 കോടി ജനങ്ങഠം. 

പുരുഷന്മാരുടെ സാക്ഷരത്വശതമാനം 33. 4 
സ്റ്രീകഠം 19. 6 

മുരാമണീകണ്വന്ഷൻ 
മലങ്കര മാര്ത്തോമ്മ സുവിശേഷപ്രസംഗസംഘത്തിനെറ 

74പാമതു വാര്ഷികയോഗം ഡിസംബര് 21ാം തര്യതീ ശ. 
നിയാഴ്ച, രാവിലെ 19 മണിമുതല് തിരുവല്ലാ വി. ജി. 
എം. ഹാളില്വച്ചു” നടത്തുന്നതിനു” സംഘം പ്രസിഡന്റാ 
ഡോ. മാത്യൂസ് മാര് അത്താനാസ്യോസ് തിരുമേനിയുടെ 
അദ്ധ്യക്ഷതയില് നടന്ന മാനേജിംഗ് കമ്മിററിയോഗം തീരു 
മാനിച്ചിരിക്കുന്നു. . ഃ 

1904-ലെ മാരാമണ് കണ്വന്ഷനില് ഡോ. സ്റ്റാന്ലി 
ജോണ്സനെ കൂടാതെ ഡോ. ബോബ്യ, പിയേഴ?സും (അമേ 
രിക്ക) ഒരു പ്രാസംഗികനായിരിക്കുമെന്നു? അറിയിച്ചിരിക്കു 
ന്നതായി പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ട. 

ക്രിസ്ലീയ കുടുംബവാരം ഇന്നാരംഭിക്കുന്ന 
ക്രിസ്തീയ കുടുംബവാരാചരണം ഇന്നു" 

8 ഞായര്) ' ആരംഭിക്കുകയാണു. 
ണ്ടുനില്ക്കും. 

ഭവന സന്ദര്ശനം, ക്രിസ്മീയ കുടുംബസാഹിത്യവുമായി 
പരിചയപ്പെടുത്തല്, മാതാപിതാക്കന്മാര്ക്കുവേണ്ടി യൃളള സ 
മ്മേളനം തുടങ്ങിയവയായിരിക്കണം ഈ വാരാചരണത്തി ലെ പ്രത്യേക പരിപാടികളെന്നു" ക്രിസ്ത്യന് ഹോം കമ്മി 
ററി കണ്വീനര് ഒരു പ്രസ്താവനയില് ച ണ്ടിക്കാണിച്ചിട 
ണ്ട”. ഡിസംബര് 15-ാം തീയതി ഞായര് കുടുംബ പ്രതി 
ഷ"ഠാദിനമായി ആഘോഡിക്കുന്നതാണു'. 

(ഡിസംബര് 
അതു” ഒരാഴ്ചത്തേക്കു ന 



ച്ചൊവ്ു 

യെശയ്യ 9; 1-2; മത്തായി 4: 1216. 

ഗലീലക്കടലിന്െറ പടിഞ്ഞാറെ തീരം നപ്പാലിദേശ 
ത്തിന്െറ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു. വാണിജ്യപ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു 
വലിയ റോഡ് ആ പ്രദേശത്തുകൂടി ആയിരുന്നു. മത്തായിയു 
ടെ ജന്മദേശമായ കുപ്പരന്നഹൂമും അവിടെയായിരുന്നു. മീന് 
പിടുത്തത്തിന്െഠരയയം - ചുടംംപിരിവിന്െറയും ഒരു വലിയ 

കേന്ദ്രമായിരുന്ന കപ്പര്ന്നഹൃ മില് യേശു പ്രവര്ത്തനം ആരം 
ഭിച്ചതു” യഷെശയ്യായുടെ പ്രപചനത്തിന്്റെറ നിവൃത്തിയായി മ 
ത്തായി കണ്ട. യേശുവിന്െറ വരവിനെ അന്ധകാരത്തില് പ്ര 
കാശസൂര്യനന്െറ ഉദയത്തോടു” സുവിശേഷകന് ഉപമിച്ചു യേശു 

വിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആദിമസഭയുടെ ചിന്താഗതിയാണു* ഇതു". 
“ഞാന് ലാകത്തിന്െറ വെളിച്ചംആകുന്നു” എന്നു കര്ത്താവു ത 
ന്നെ സ്വയം അവകാശപ്പെട്ട ലോകത്തിലേക്കുവരുന്ന ഓരോ മ 
നുഷ്യനും യേശു പ്രകാശം നല്കണമെന്നുള്ളതു ദൈവത്തി 
ന്െറ ഇഷ്ടമാണു. യേശുക്രിസ്പുവിന്െറ പ്രകാശവും സത്യ 

വും എല്ലാ മനുഷ്യഫൃദയങ്ങളിലും ലോകമൊട്ടുക്കും വെളിവാ 
കുന്നതിനായി നമുക്കു പ്രാര്ത്ഥിക്കാം. 

ബന് 

യെശയ്യ 53: 1--5; മത്തായി 8: 10-17. 

മത്തായി ഉദ്ധരിച്ച പഴയനിയമപ്രവചനം അതേ രൂപ 

ത്തില് യെശയ്യായുടെ പുസ്പകത്തിലോ മരെറവിടെയെങ്കിലു 

മോ കാണുക സാദ്ധ്യമല്ല. പ്രവചനങ്ങഠം ഒന്നുംതന്നെ അ 
ക്ഷരം പ്രതി പൂര്ത്തിയായതായി കാണുന്നില്ല. എന്നാല് അ 
വയുടെ ഉദ്ദേശം നിറവേററപ്പെട്ടതായി കണാം. ആവശ്യത്തി 
ലിരുന്നവരുടെ ദു;ഖവും ദുരിതവും യേശു വഹിച്ചു. യേശുവി 

ന്െറ രോഗനിവാരണത്തിന്െറ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു അതു”. 
എന്നാല് അതു മാത്രമല്ല യേശു ചെയ്തതു”. മനുഷ്യരുടെ പാ 
പങ്ങളെയും അവന് വഹിച്ചു. യെശയ്യായുടെ പ്രവചനത്തി 
ലെ “'ദാസ്പന്”' എന്ന നിലയില് അവന് നമ്മുടെ പാപങ്ങ 
ഉുടെയെല്ലാം ഫലം അനുഭവിച്ചു. അവന്െറ കഷ്ടാനുഭവം 
നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കി. ഈ വിധത്തില് യേശു മനുഷ്യകുല 
ത്തെ വീണ്ടെടത്തതു” ദൈവത്തിന്െറ പരമോദ്ദേശമായിരുന്നു . 
പ്രവചനത്തിന്െറ അര്ത്ഥവും . പ്രാധാന്യവും അതു ദൈവ 
ത്തിന്െറ പരമോദ്ദേശത്തിന്െറ വെളിപാടാണെന്നുള്ളതാണു“. 
പ്രവചനവും അതിന്െറ നിവ്വത്തിയും നമ്മുടെ വിശ്വാസ 

ത്തിന്െറ അടിസ്ഥാനമാണു”. 

വ്യാഴം 

യെശയ്യ 42: 1-3; മത്തായി 12: 9-1. 

താന് സരമൃയതയയം താഴമയുമുള്ളവനാണെന്നു” യേശു 

സ്വയം അവകാശപ്പെട്ടിട്ടണ്ട്”. അതു ശരിയുമാണു”. എന്നാല് 
യേശുവിന്െറ സാമൃതയെ ബലഹീനതയായി നാം തെററി 
ദ്ധരിക്കരുതു്. അളവററ ശക്തിയും അധികാരവുമുള്ളവനാ 

യിട്ടാണു” നാം യേശുവിനെ കാണുന്നതു“. എന്നാല് അങ്ങ 
നെയുള്ള ശക്തിയെ സ്വന്ത സുഖത്തിനൊ സാകരൃത്തിനൊ 

ആയിട്ടല്ല, നേരെമറിച്ചു” ദു:ഖവും ദുരിതവും അനുഭവിച്ചിരു 
ന്ന മററു മനുഷ്യരുടെ ഉച്പചാരണത്തിനായിട്ടാണ് അവന് ഉപ 
യോഗിച്ചതു”. രോഗിയായ ഒരു മനുഷ്ഖ്യനെ നിസ്സാരനായി 

കരുതി അവഗണിക്കാതെ അവനെ ശാരീരികമായും മാന 

സികമായയം വീണ്ടെടുത്തു” പ്രഷോജനമുള്ളവനാക്കിത്തീര്ക്കു 
വാനാണ് കര്ത്താവു ശ്രമിച്ചതു. നന്മന്ത്ൂള്ള സാദ്ധ്ൃത എ 
പവിടെക്കണ്ടാലും അതിനെ വികസിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ത 
ന്െറ മാര്ഗ്ഗം. യേശു നല്കിയ പ്രോത്സാഹനത്തിന്െറ ഫ 

ലമായിട്ടാണു” ശിഷ്യയന്മരേഠംപ്പെടെ അനേകര് ആത്മീയജീ 

0 

 ത്യനാണെന്നുള്ള സത്യത്തോടെ 

വിതത്തില് വളര്ച്ച പ്രാപിച്ചതു”. കര്; 
രുതലും കാരുണ്യാതിരേകവുമാണു" മ ആ 

വെള്ളി 

പുറപ്പാടട 3: 1-6 മത്തായി മുഉ: 23.33. 

മോശയോടു” ദൈവം അരുളിച്ചെയ്യ വം നമ 
ത്ഥാനതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തന്െറ ഉപദേശത്തെ | 
നായി യേശു ഉദ്ധരിക്കുന്നു. ഈ ഉദ്ദേശത്തിലേ 
ലോ അല്ലായിരുന്നു മോശയോടുള്ള വചനങ്ങടം ഉച്ചര 
ട്ടതു”. തന്െറ ജനത്തോടു സഖ്യം ചെയ്ത യഫോവതു 
ണു“ ഇപ്പ്ോോഠം അവരെ മിസ്രയീമില്നിന്നു വിട; 
ഒരുവ്പവെടുന്നതെന്നു” മോശെക്കു” വ്യക്തമാക്കി, ക്കാ; 

യിരുന്നു ഈ വചനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. എന്നാല് നി 
കുന്നു” എന്ന ദൈവത്തിന്െറ പ്രഖ്യാപനത്തില് 

ം തന്നെ ഭൈ; 

ശ്വസിക്കുന്നവരും നിത്ൃയജീവനു” അവകാശികള: ചിത്ത 
എന്നുള്ള സത്യവും യേശു കാണുന്നു. നിതൃസ്ത്യഃ 
ണുവാനായിട്ടാണു? കര്ത്താവു പഴയനിയമത്തിലേ ളി 
ഞ്ഞതു”. പ്രവചനങ്ങളുടെയെല്പാം പിന്നിലുള്ളതു 
സത്യമാണു". ദൈവവും ദൈവത്തിന്െറ സത്യവ 
മാറിപ്പോകുന്നി 

ലവ ന 
ശനി 

മത്തായി 13: 36-49; വെളിപ്പാടു” 21:27 

ഇതുവരെ നിവര്ത്തിക്കപ്പെടാത്തതും വെളി 
ത്തില് ആവര്ത്തിച്ചിട്ടള്ളതുമായ കര്ത്താവിനെ 
ചനമാണു” ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം. 
ന്െറ ഉദ്ദേശങ്ങഠം എന്താണെന്നും അവ എങ്ങനെ നിവ 
കുപ്പെടുമെന്നും അറിയുവാനുള്ള ജിജ്ഞാസ യഹൃ മാര് 
ല്പാവക്കും പ്രത്യേകിച്ചു കര്ത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാ 
യിരുന്നു. യേശു ഒരു പ്രവാചകനാകുത 
യുമെന്നു് അവര് വിച്ചാരിച്ചു. അതുകൊണ്ടു്, നല്ല 
വിതച്ച വയലിന്െറ ഉപമയില് യേശു അതു വൃക 
ദൈവം വതച്ച നല്പ ഗോതമ്പിന് ശത്രു പ 
ചെയ്ത. ശത്രുവിന്െറ ശക്തിയെ കണക്കിലെടുക്കു 
കത്താവു പഠിപ്പിക്കുന്നതു”. ദൈവരാജ്യത്തില് പോലും: 
മനുഷ്യരും ചീത്ത മനുഷ്യരുമുണ്ടായിരിക്കും. ഇ ന ട്ട 
മിച്ചു ജീവിക്കുവാന് ദൈവം അനുവദിക്കുന്നു. എന്ന ൯. ന്യ: 0൮ 
വിധിദിവസത്തില് നല്ലവര് ദുഷ്ന്മാരില് നിന്നു പേര്തിര 
ക്കപ്പെടടം . അവരവരുടെ പ്രവൃത്തിയനുസരിച്ചായിരിക്കും ണൃ 
യവിധി. വിശ്വാസത്താല് ദൈവത്തെ സ്വീകരിക്കുന്ന ം 

മാത്രം ദൈവത്തിന്െറ ഭവനത്തില് പ്രവേശനം പരിക്ഷ 

ഞൊോയര് 4. 

മലാഖി 3:1; മത്തായി 11:7-- 10. ലം ' 

മാനസാന്തരത്തിനുള്ള ആഹ്വാനവുമായി ര 

ഒരുക്കുവാന് വന്ന യോഹന്നാന് സ്ധാപകനെ മലാഖിയൃട 
ചനനിവ്വത്തിയായി യേശു കണ്ടു. ഒരു രാജാവിന്െറ 
നത്തിനു വഴി ഒരുക്കുവാനും സജ്ജീകരണങ്ങഠം കെ 
ഏതെങ്കിലും ഒരുദ്യോഗസ്ഥന് അയയ്ത്കുപ്പെടുന്നതു ലി 

ഹന്നാന് മിശിഹാഷ്ക്കു വഴി ഒരുക്കുവാനായി 
ആ കൃത്യം യോഹന്നാന് ഭംഗിയായി. ൩൬ 
ചെയ്തു. പ്രവാചകന്മാരില് അവസാനത്തെ 
യോഹന്നാന്, അദ്ദേഹം മിശിഹായ്ക്കു 
വഹിച്ചു. അതേ സമയത്തു” തന്നെ പളരെ വിന 
പ്പിച്ചു. ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും ക്രിസ്ത റിദ 
ണര്, അവന്െറ ജീവിതവും ദ്ൂഷ്* ടല; [ഇ 
കൂലമായോ പ്രതികൂലമായോ ഉ ള്ള 

! വം 



ഈ വാര്ത്ത ഒക്കെയും ഹൃദയത്തില് സംഗ്രഹിച്ചു 
ണ്ടിരുന്നു.” ““ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവന്െറ 
തില് സംഗ്രഹിച്ചു.” (ലയ ക്കോസ് 9; 29, 51) 

(കിസ്തുവിന്െറ ജന്മദിനമായ ക്രിസ്സ്മസ്സ് ആഘോ 
ം കൊണ്ടാടവാന് ലോകമെങ്ങുമുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികം 

ക്കുവാന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു സന്ദര്ഭമാണല്പോ ഇതു”. ക്രി 
ന മുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങളില് നമ്മുടെ ചിന്തകളെ ആ 

സംഭവത്തോട് ബന്ധപ്പെട കാര്യങ്ങളിലേക്കു തിരിക്കു 
നകരമായിരിക്കും, യേശുവിന്െറ ജനനത്തില് 
ദെവത്തിനെറ മനുഷ്യാവതാരമായിരുന്നു എന്നു 

[കഠം വിശ്വസിക്കിന്നു. ആ മനുഷ്യാവതാരം സാ 
പ ഏററവും പ്രധാന ഘടകം കന്യകമറിയാ 

ത്വവും ആത്മാര്പ്പണവ്യമായിരുന്നു. ദൈവം മനു 
രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പായി ലോകരംഗ 
ന ണം ആവശ്യമായിരുന്നു. അവയുടെ 

_ പിന്തള്ളേണ്ടിവന്നിരിക്കണം. എന്നാല് 
കമായി ദൈവം കാത്തിരികേണ്ടിവന്നതു" മറി 
ലയൃള്ള ഒരു മഹാ വ്യക്തിയുടെ ആവിര്ഭാവ 
ീരിക്കണം . ദൈവമാതാവായിത്തീരുവാന് 
ിരുന്ന ഒരു കന്യകയില് ഒത്തിണങ്ങേണ്ടിയി 

'യോഗ്യതകളം മറിയാമിനുണ്ടായിരുന്നു. ശുദ്ധി 
മന്ന . വിശേഷണത്തിന്” അവളെപ്പോലെ അര്ഹ 
വര്ന്നിട്ടുക്ളൂ മററാരുമില്ല. വിശുദ്ധ കന്യകയുടെ 
വശിഷ്ടൃയവും മഹല്ജീവിതവും' നമുക്കു” എല്ലാവി 
൯ കരണാര്ഹവും അനുഗ്രഹപ്രദവുമാണു്. അതി 
റ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുവാന് ഒരു ചുരുങ്ങിയ 

ത്തിന്െറ പരിധിയില് സാദ്ധ്യമല്ല. ഒരു വശംമാ 

ാം ക്രിസ്തുവിനെറ മുന്നോടികളും സന്ദേശവാഹകരു 
ള്ളവരുടെ മുമ്പില് എങ്ങനെ വര്ത്തിക്കുന്നു എന്നു 

1 ്ാജി 2; ൭14, 

 കര്ത്താവിന്്റെറ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ സംബന്ധിച്ചു 

൦) കാര്യങ്ങഠം വ്ക്തമായി പറയം. കര്ത്താവു 
മത്തെ, വരവിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുവാനും അതിനായി ഒരു 

ഞ്ങഠം രണ്ടാമത്തെ വരവിനെക്കുറിച്ചു പ്രതീക്ഷയുള്ള 

രുന്നു. രണ്ടായിരം വര്ഷത്തോളം കഴിഞ്ഞ ഈ കാല 
ല് ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക്” അതിന്െറ വിശദാംശങ്ങളെ 
" സംശയം തോന്നാം; എന്നാല് അതു സംഭവിക്കുമെന്ന 

ററി നാം സംശയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യേശു 
എന്തിനേക്കുറിച്ചാണെന്നും അതു” എങ്ങനെ നി 
മെന്നും ഉള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു” അഭിപ്രായ 

കുറെ അസന്ദിഗ്ദ്ധത ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യ 

മറത്രമുള്ള അറിവു കര്ത്താവു നമുക്കു നല്കി 
ിന്െറ രാജ്യം വരുമെന്നും തന്െറ രാജത്വം 

ശക്തികളിന്മേലും അവസാനവിജയം നേട്ടമെ 
ക്കു” ഉറപ്പാ യി വിശ്വസിക്കാം. 

അരനപേക്ഷണിയം 
എം. തൊമ്മന് ' 

ന്നു. അതു മേല് ഉദ്ധരിച്ച രണ്ട വാക്യങ്ങളില് കാണാം. 
ഗഹനമായ കാര്യങ്ങളെ ഫൃദയത്തില് സംഗ്രഹിച്ചു” മാന 

മായിരുന്നു ചിന്തിക്കുവാനും ധ്യാനിക്കുവാനുമുഭ്ള ഒരു കഴിവു 
കന്യകമറി യാമിനുണ്ടായിരുന്നു. ദൈവമാതാവാക്വാനുള്ള 
യോഗ്യത സമ്പാദിക്കുവാന് അവളെ ഏററവും സഹായിച്ച ഒരു 
സ്വഭാവവി ശേഷമായിരുന്നിരിക്കണം ഇതു”. ദൈവഭൂതന് 
ആദ്യമായി അവക്കു പ്രത്ൃക്ഷപ്പെട്ടതു” സ്വഭവനത്തിനുള്ളില് 
വച്ചായിരുന്നു. ഒരു ദിവ്യസന്ദേശം അറിയിക്കുവാന് ആവ 

ശ്യമായ നിശ്ശൂബ്“ദതയും അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷവും ആ 
ഭവനത്തില് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതു” തീരച്ചയാണു”. ഏ 
ന്നാല് മറിയാമിനു സഹജമായിരുന്ന ആന്തരീയ മാനവും 

ധ്യാനനിരതത്വവും ആയിരുന്നു ബാഹൃമായ അന്തരീക്ഷത്തേ 
ക്കാഠം ആവശ്യമായിരുന്നതു”. ജനബാഹുല്യമുള്ള ഒരു സ്ഥല 
ത്തുവച്ചു ദിവ്യസന്ദേശം ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും മറിയാമിന്െറ 
പ്രതികരണത്തിനു വ്ൃത്യാസമുണ്ടാകയില്പായിരുന്നു. അവ 
ളടെ മനസ്സം ഹൃദയവും ആത്മാവും സദാ ദൈവത്തിന്നായി 
തുറന്നുവന്ത്ുപ്പെട്ടിരുന്നു. ദൈവഹിതം അറിയുവാനും അനുവ 

ത്തിക്കു വാനുമുള്ള ഒരു സന്നദ്ധത അവക്കു സ്വാഭാവികമാ 
യിരുന്നു മറിയാമിന്െറ വിനയവും വിശുദ്ധിയും ദൈവ 

ത്തില് ഹൃദയം ഉറപ്പിക്കുവാന് അവളെ സഹായിച്ചു. അവഠയം 
കേട്ട ചില വചനങ്ങളുടെയും അവഠക്കു നേരിട്ട ചില അനുഭ 

വങ്ങളുടെയും അത്ഥം ഗ്രഹിക്കുവാന് അവക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. 
എന്നാല് അവക്കു മനസ്സിലാകാത്തതെല്ലാം നിരത്ഥകമായി 

കരുതി തിരസ്*ക്കരിക്കാതെ അവയെ ഹൃദയത്തില് സംഗഗ്ര 
ഹിക്കയാണു” അവഠം ചെയ്തതു”. അവജെല്ലാം ദൈവത്തില് 
നിന്നായതുകൊണ്ടു” വിശ്വസിച്ചു സ്വീകരിക്കാന് അവഠംക്കു 

വിഷമമുണ്ടായ്യിരുന്നില്പ. ഒരു കാര്യം ദൈവത്തിന്െറ ഹിത 
മാണെന്നറി ഞ്ഞാല് പിന്നെ അതു ബ്യ,ഭദ്ധിക്കു ദുര്ഗ്രഹമായി 
തോന്നിയാലും അവഠാക്കു സ്വീകാര്യമായിരുന്നു. അതിന്െറ 

അത്ഥം തക്കസമയത്തു ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുമെ 

ന്നും അതിന്െറ അനന്തരഫലങ്ങളെ ദൈവം നോക്കിക്കൊള്ള 

മെന്നും വിശ്വസിക്കുവാന് അവള്ക്കു പ്രയാസമുണ്ടായില്ല. 
അത്ഥഗര്ഭമായ വചനങ്ങളെയും സ -ഭവങ്ങളെയും ഹൃദയത്തില് 
ഒതുക്കി അവയുടെ അര്ത്ഥം മനസ്സിലാക്കുവാന് ദൈവം അവ 

ളെ പ്രാഫ്യാക്കുന്നതുവരെ ആന്തരിയമാനം പാലിച്ചുകൊണ്ട് 
അവയേക്കുറിച്ചു് പ്രാര്ത്ഥനാപ, ര്വം ചിന്തിച്ചും ധ്യാനിച്ചം 
ജീവിതം മുമ്പോട്ട കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു കഴിവു” കനയക 
മറിയാമിനുണ്ടായിരുന്നു. മറിയാമിന്െറ ആത്മീയവളര്ച്ചയ്ക്കും 

ദൈവമാതാവെന്ന നിലയിലുള്ള അവളുടെ കൃതൃയനിര്വഹണ 
ത്തിനും നിദാനമായിരുന്നു ഇതു”. 

പ്രാര്ത്ഥനാപ്യ, ര്വമുള്ള ചിന്ത്ത്ും ധ്യാനത്തിനും ഒഴിച്ചു 
കൂടാത്ത ഒന്നാണു” മാനം. ആന്തരീയമായ മാനം പാലിക്കു 
വാന് നാം പരിശീലിച്ചേ മതിയാകൂ. നിശ്ശബ്ദമായ ഒര 
ന്തരീക്ഷം അതിനു പലപ്പോഴും ആവശ്യവും തീര്ച്ചയായ്യം 
സഹായകവുമാണ്”. എന്നാല് ശുൂന്യമാനസരായവര്ക്കു” നി 
ബദമായ അന്തരീക്ഷം സഹായകരമാകണമെന്നില്ല. ജന 

നിബിഡവും തിക്കും തിരക്കുമുള്ളതുമായ സാഹചര്യങ്ങളില് 
ജീവിക്കേണ്ടിവരുന്നവര്ക്കും ആന്തരീയമായ മാനം പരിശീ 
ലിക്കുവാന് കഴിയുന്നതും കഴിയേണ്ടതുമാണു”. തറെറ തിര 
ക്കിട്ട പരസ്ൃശുശ്രര ഷക്കാലത്തു” വിശ്രമം വേണ്ടെന്നു" വച്ചു 
പോലും കര്ത്താവു രഹസ്യപ്രാര്ത്ഥനസയ്യൂ ദിനംപ്രതി സമയമു 
ണ്ടാക്കിയതായി സുവിശേഷകന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തി യിട്ടുണ്ട് ം 
അതു മാത്രമല്ല ജോലിത്തിരക്കിനിടയിലും മാനം പാലിക്ക 
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മാര്പ്പിപ്പാ നവവത്സരാരംഭര്ഹില്: വു നദി 
സ്ന്ദര്ശിക്കുനു 

വത്തിക്കാന് കണ്സില് രണ്ടുംഘട്ടം സമാപിച്ച ബിഷപ്പമാര്ക്കു ൭ 90 0 
അധികാരം 

വത്തിക്കാന് സുന്നഹദോസിന്െറ രണ്ടാം സമ്മേളനം 
ഡിസംബര് 3-ാം തീയതി അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. സെന്റു 
പീറേറഴ്സ് ബസിലിക്കായില് ചേന്ന സമാപനച്ചടങ്ങില് ' 
മാര്പ്പാപ്പാതിതമേനിയും സംബന്ധി 

പോയം മാര്പ്പാപ്പം തിരുമേനി അടുത്ത ജനുവരിയില് 

വി ശുദ്ധനാടുകഠം സന്ദര്ശിക്കുന്നതാണു”. 

തകു"സ സംബന്ധിച്ച കല്പന വില് 
നാലിനെതിരെ 2147 വോട്ടിനു പാസ്സാക്കി. 

കൂടതലധികാരം 

ലോകത്തൊട്ടാകെയുള്ള റോമനന്കത്തോലിക്കാബിഷ 

മാര്ക്കു കൂടുതല് അധികാരങ്ങളും സരകര്യങ്ങളും അനുവദിച്ചു 
കൊണ്ടു് മാര്പ്പാപ്പാതിരുമേനി ഒരു ന് ലേഖനം 
പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നു. 

““ആത്മീയമേലദ്ധ്യക്ഷന്മാരുടെ ' കര്ത്തവ്ൃങ്ങഠം?”” എന്ന 
പേരിലുള്ള ഈ കല്പനയുടെ സംഗ്രഹം പ്രസിദ്ധീകരി 
ഒടൈപ്പുട്ട. നേരത്തെ വത്തിക്കാന് കൌണ്സിലില് ഈ കല്പന 
വായിക്കുകയയണ്ടായി . 

വാനുള്ള ഒരു കഴിവും കര്ത്താവിനുണ്ടായിരുന്നു. കര്ത്താവു” 
മാനമായിരുന്നിട്ടുള്ള സന്ദര്ഭങ്ങഠം വളരെയുണ്ട്. അവ തന്െറ 
സംസാരം പോടെ തന്നെ അര്ത്ഥപ, ൪ണ്ണമാണു്. ആഴമായ 
ചിന്തയും വികാരവും വിജ്ഞാനവും പലപ്പോഴും നിശ്ശബ്ദത 

യിലാണു” രൂപം കൊള്ളന്നതു്. ഇന്നത്തെ നമ്മടെ മതാനു 
ഭവങ്ങളുടെയും സംസ്ക്കാരത്തിന്െറയും പൊതുവേയുള്ള പൊ 

്ളത്തരത്തിന്്റെറ ഒരു പ്രധാന കാരണം വ്ൃക്തിജീവിതത്തില് 
ആന്തരീയമായ മൌാനത്തിനന്െറ അഭാവമാണ്. ജീവിതം ആഴ 

മില്പാത്തതും കഴമ്പില്പാത്തതുമായിത്തീര്ന്നിരിക്കയാണു”. വി 
രാമമില്പാത്ത ശബ്ദകോലാഹലങ്ങളുടെ ഒരു രംഗമാണ് 
ആധ്യനിക ലോകം. അതു മനുഷ്യനു ചിന്തിക്കുവാനുള്ള സാ 
വകാശമോ സമയമോ ആവശ്യമോ നല്കുന്നില്ല. മാനമാ 

യിരിപ്പാന് ആധ്യനിക മനുഷ്യന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. നിശ്ശു 
ബ്ദതയെ അവനു ഭയമാണു”. മനസ്സാക്ഷിയുടെ ശബ “ദം 

പോലും കേഴക്കാനാവാത്തവണ്ണം അവന് പരക്കംപായയകയാ 

ണു”, ഇതിന്റെയെല്ലാം ഫലമായി മനുഷ്യന്െറ ആന്തരീയ 
ജീവിതവും സ്വഭാവവും സംസ്ക്കാരവും ശോഷിച്ചു ശക്തി 

ഹീനമായി ഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവബോധവും സ്വ 

ഭാവസംസ്ക്കാരവും കൈവരുത്തുന്നതിനു് കന്ൃകമറിയാമി 

നുണ്ടായിരുന്ന കഴിവു”--ദൈവിക കാര്യങ്ങളെ ഹൃദയത്തില് 
സംഗ്രഹിച്ചു ധ്യാനിക്കുന്നതിനും ആന്തരീയ മാനം പാലിക്കു 
ന്നതിനുമുള്ള കഴിവു”__നമുക്കും ഒഴിച്ചുകൂടാത്തതാണു'. യയൃവജ 

നങ്ങളടെ പരിശീലനത്തില് കായികാഭ്യാസങ്ങരംക്കും യുദ്ധ 
മുറകഠംക്കും മുന്ഗണന നല്കാന് സന്നദ്ധമായ ഇന്നത്തെ തല 
മുറ ആന്തരീയ മൌനവും ചിന്താശീലവും ആത്മീയത്വവുംകൂടി 
പരിശീലിക്കാത്തപക്ഷം മ കുറവായ പാറപ്പ്യറത്തു വീണ 
വിത്തുപോലെ നമ്മുടെ തലമുറ തഴച്ചുവളരുന്നതോടൊപ്പം 

തന്നെ തമഉര്ന്നുവീഴുകയഷയം ചെയ്യും. മതത്തിനായാലം സം 

സക്കാരത്തിനായാലും ആന്തരീയത്വവും ആഴവും ഒഴിച്ചുകൂ 

ട്രാത്തതാണു. മാനമായി ചിന്തിക്കുവാനും പ്രാത്ഥിക്കുവാനും 
ആത്മീയ തപോവ'റതം അനുഷ്യിക്കുവാനും ഓരോ ദിവസവും 

നാം സമയമുണ്ടാക്കണം. ഏററവും ഉന്നതമായ ആ കലയില് 

നാം വിദഗ് ദ്ധരായിത്തീരണം. കന്യകമറിയാമിന്െറ മഹ 

നീയ മാതൃകയെ അനുകരിച്ചു വിശുദ്ധിയില് വളരാന് ദൈ 

വം നമെ സഹായിക്കട്ടെ, 
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ി നല്കുന 

സ്ഥലത്തെ ബിഷപ്പ്” വ്യക്തമായി എതിര്പ്പര” 
പ്പിക്കാത്തപക്ഷം ലോകത്തിന്െറ ഏതു ഭാഗത്തും ം 0 
ഗവും കുമ്പസാരവും നടത്താന് ഈ കല്പന എല്ല പ് 
മാര്ക്കും അധികാരം നല്കുന്നു. ളു 

ബിഷപ്പുമാരുടെ അധികാരത്തിന്െറ സാര് വത്ര' 
വം എന്ന തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണു” ഈ 
നം. ഈ വിഷയത്തെപ്പററി വത്തിക്കാന് എക്യയമെ 
കൌണ്സില് സുദീര്ഘമായി ചര്ച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി 

പാപമോചനം 1; ലു 

ഇതുവരെ മാര്പ്പാപ്പാ മാത്രം മോചനം നല്കി 0 
രമുണ്ടായിരുന്ന ചില പാപങ്ങഠംക്ക്” മോചനം കാ 
ഷപ്പ്യ മാര്ക്ക് അധികാരം ലഭിക്കുന്നതാണ് പ്രത്യകം ഹ് 
ത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളിലൊഴികെയുള്ള നിം 
ധനങ്ങളു,ം അനുശാസനങ്ങള്യം (ഥേ) നീക്കാനും ബി 
പ്മാര്ക്കു? അധികാരം ലഭിക്കും. കൂടാതെ, ബിഷപ്പ,മാര്ക്കു 
തങ്ങളുടെ സ്വകാര്യചാപ്പലുകളില് വിശുദ്ധ കുര് ] 
ന്നെള്ളിച്ചു വഷ്ണ്ാവുന്നതും, അത്യാവശ്യമുള്ളപ്പേയം എ 
യത്തും കര്ബാന ചൊല്ലാവുന്നതും ഉച്ചയ്ുശേഷംവിശുഭ 
ബാന എഴുന്നെള്ളിച്ചു കൊഴുക്കാവുന്നതുമാണ്ടു യ 

മുന്ന കുര്ബാന ച 

കടമുള്ള ദിവസങ്ങളില് മൂന്നു കര്ബാനയ്യം-- അള 
ദിവസങ്ങളില് രണ്ടു കുര്ബാനയും ചൊല്ലുന്നതിനു" ഒ 
പ്പുമാര്ക്ക് വൈദികരെ അനുവദിക്കാവുന്നതാണു* ക വശ്യ 
യത്തും കര്ബാന ചൊല്ലുന്നതിനും, വൈകുന്നേരം കി 
എഴുന്നെള്ളിച്ചു കൊഴുക്കുന്നതീനും, രോഗിയോ 
ആയ വൈദികനു മററു വൈദികരുടെയോ ശെമ്മഠഴ്യ 

ടെയോ സഹായം തേടുന്നതിനും അനുവാദം നല്കാന് 

പ്പ മാര്ക്കു” അധി കാരമുണ്ടായിരിക്കും . 

ദേവാലയത്തിനു പുറത്തുവച്ചും--സ്ഥലം 

അില്__കര്ബാനയര്പാിക്കുന്നതിനു” വൈദികര്ക്കു 
ദം നല്കാന് ബിഷപ്പുമാര്ക്കു് അധി കാരമുണ്ടു”. 

ധിതരായ പുരോഹിതന്മാര് സ്വഭവനത്തില്വച്ചു” 
ല1 അര്പ്പിക്കാന് അനുവാദം നല്കാവുന്നതാണു”.. രൂ ക്: 

കിടക്കമുറിയില്വച്ചു” ദിവ്യബലിയര്പ്പിക്കാന് പൂ 

മരണാസന്നര്ക്കു' 
ൽ പ മി 

മരണവക്ത'"റത്തില്പെട്ടിരിക്കുന്നവര്ക്കു* കൂദാശകഠം 
നല്കാന് ആശുപത്രിയിലെയും ജയിലിലെയും ചാപ്ളയ [ 

ന്മാര്ക്കു” അധികാരം നല്കാവുന്നതാണു'. ' കടലില്വച്ചു” 
ദിപ്യബലിയര്പ്പിക്കാനും ബിദഭ്ഖപ്പുമാരെ അധികാരപ്പെട 
ത്താവുന്നതാണു'. ല് രി 

കത്തോലിക്കരും കത്തോലിക്കിതരരും തമ്മില് വിവ 
ഹബന്ധിലേര്പ്പെടാ൯ അനുവദിക്കാവുന്നതാണു*, ി 
ലിക്കിതരപ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന വര് സന്യാ- 
സസഭകളില് ചേരാന് അനുവദിക്കുന്നതാണു” മറെറാരു വ്യ 

വസ്ഥ. വിജ്ഞാനശേഖരണത്തിനുവേണ്ടി ര തിറ. 4 
നാാങ്ങഠം വായിക്കുന്നതിനു” അവകാശം നര 

മാര്ക്കു" അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കും. ] 
ശിക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനേകം പ്രശ' നങ്ങളില് 

സ്വയം തീരുമാനമെടുക്കാനും ഈ കല്പന ബി 
അധികാരം നല്കുന്നു. ഇതേപ്പറഠി | നാ 
നുമുമ്പയ” വത്തിക്കാന്െറ അനുവാദം നത്തണമെന്നായ് 



ലിയര്പ്പിക്കാന് അനുവാദം നല്കുന്നതു 
ൃം ബന്ധിച്ച ചില്ലറ തടസ്സുങ്ങടം മാ 

_ അധികാരം നല്കുന്നതുവരെയുള്ള 

ദ്ദിനാരംമാര്ക്കു” മാത്രം അനുവദിച്ചിരുന്ന 
പകാശവും ലോകത്തിലെ എല്ലാ ബിഷപ്പ,മാ 

യിരിക്കുന്നു. സ്ഥലത്തെ ബിഷപ്പര” വ്ൃക്തമാ 
. പ്രകടിപ്പിക്കാത്തപക്ഷം ലോകത്തിന്െറ ഏ 
ഉതപ്രസംഗവും കമ്പസാരവും നടത്തുന്നതിനുള്ള 

ണ്ണി തു“. 

]ികപ്ര ചരണമാധ്യമങ്ങളുടെ 

ത്തേ കാസം ആധ്യനിക പ്രചരണമാര്ഗ്ഗങ്ങഠം (റേ 
യോ, ടെലിവിഷന്, പത്രം, ഫിലിം) ഉപയോഗിക്കു 

സം ബന്ധിച്ച ഒരു കല്പനയ്ക്ക്” വത്തിക്കാന് എക്യ മെ 
ക്കല് കാരാണ്സിത അംഗീകാരം നല്കിയിരിക്കുന്നു. 

 സുവ്വിശേഷപ്രചരണത്തിനു കത്തോലിക്കാസഭ ആൃധ്യ 
കമാര്ഗ്ഗങ്ങഠം ഉപയോഗിക്കണമെന്നു? രണ്ടദ്ധ്യായങ്ങളള്ള 
കല്പ്പന നിര്ദ്ദേശിക്കുന്നു. 
പത്രവും റേഡിയോയും ടെലിവിഷനും ഫിലിമും മനു 

എ വര്ഗ്ശത്തിന്െറ നന്മന്ത്കൂഷേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണമെന്നും പ 
റാ ധി പന്മാരും സിനിമാ നിര്മ്മാതാക്കളും നടന്മാരും തൊ 
ല്പരമായ പെരുമാററത്തിനുള്ള ധാര്മ്മി കച്ചട്ടങ്ങഠം തയ്യാ 
ക്കണമെന്നും കല്പ്പന നിര്ദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. 

_. ഇപ്പോഴത്തെ കാണ്സിലില് കത്തോലിക്കാ ബിഷപ്പ 
മാര് ആംഗീകാരം നല്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ നക്കല് കല്പനയാണി 
തൂ". ലിറാര്ജിയെ സംബന്ധിച്ച ആദ്യകല്പ്പന നേ 

ത്തേ കൌണ്സില് അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായി . 
ല് ണണമാര്ഗ്ഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച കല്പ്പന 50 3-നെ 

വോട്ടകളോടെയാണു” കണ്സില് പാസ്സാക്കി 

) ക റു 

റുര്പപ എതിര്പ്പ് ഴ 
വൃനണ്റ്റുതിരായി പോട്ട ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട 
ലേഖകഠം സെന്റ് പീറോഴസ? ബസ്ലിക്കായു 
ടത്തില് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതില് കാണ് 

0) പ്രിസൈഡി ംഗ കമ്മീഷനിലെ സീനിയര് അംഗമാ 
ര്ദ്ദിനാഠം യൂജിന് ടിസറന്റ? പ്രതിഷേധം പ്രകടിപ്പി 

൬൬൨0ല് ലഘ്യലേഖയില് പേരുവന്ന ഒരു ങ്ചിഷപ്പ” 
നം ഒപ്പുവച്ചിട്ടില്ലെന്നു പ്രസ്താവിച്ചതായി പിന്നീട 
വ൮്വിക്കമ ക 

ഇന്ത്യ, ജര്മ്മനി, ടാങ്കനിക്ക, പെറു, ദക്ഷിണാഫ്റി 
ആസ്റ്േലിയ എന്നീവ ഉയപ്പെടെ അനേകം രാജ്യങ്ങളി 

പ 23 ബിഷപ്പുമാരുടെ ഒപ്പുകഠം പെററീഷനില് ഉണ്ടായി 
അന്നതായി കണ്സില് കേന്ദ്രങ്ങം പറത്തു. 

കല്പ്പനയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്യ, മെനിക്കല് കാണ് 
സിലിനും. ക്രിസ്ത്യാനികഠംക്കും യോജിച്ചതല്ലെന്നും കല്പ്പ 
ന പറപ്പെടുവിക്കപ്പെട്ടാല് കണ്സിലിന്െറ അധികാരം 
ചേ ദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും ലഘ്യലേഖകരം പറഞ്ഞു. 

ട്ര 

ഴ്; 

 സാമുഹ്ൃപ്രശ്“നങ്ങളെ നേരിടുന്നതിലും, ദാരിദ്ര്യത്തോടു 
സമരം ച്ചെയ്യുന്നതിലും കത്തോലിക്കാസഭ മററു സഭകളമായി 

 അഹകരിക്കണമെന്നു” കര്ദ്ദിനാഠം ഗ്രാഷ്യസ് തിരുമേനി വ 
 ഞതിക്കാന് എക്യമെനിക്കല് കാണ്സിലില് ആവശ്യപ്പെട്ടി 
[ ക്കുന്നു. ചള. 4 ച 

_ ദരിദ്രരെ സഹായിക്കുന്നതില് ഒന്നിച്ചു പ്രവര്ത്തിക്കേ 
്തിന്റെറ ആവശ്യകതയെപ്പഠറി കാണ്സിലിന്െറ മുമ്പാ 
യുള്ള ഒരു നക്കല്കല്പന തൃപ്ലികരമാംവിധം ഉറപ്പിച്ചു പറ 

ളല്ലന്ന ഷ് അഭിപ്രായപ്പെട്ട. ക്രിസ്തീയഐക്യം 
[7] ര്്ു ത്ത 
ം പ് ളം 4] സിം 

1 ആയു ു 

നദതെ കല്പന വളര്ത്തുവാനുമ്ള നടപടി ക്ര പ്ററിയുള്ള 
പരാമര്ശിച്ച യൃടെ രണ്ടാം അദ്ധ്യായത്തെയാണു” അദ്ദേഹം 

തു്. 
ലോകത്തില് ഇന്നു” മന൯ുഷ്യനനുയോജ്യമല്പാത്ത പരിത: 

സ്ഥിതികളില് ജീവിക്കുന്ന 15 കോടി കുടുംബങ്ങളുണ്ടെന്നും, 
അധിക ധനവും ഒരു ന്യ, നപക്ഷത്തിന്െറ കൈകളിലാണെ 
ന്നും ഗ്രാഷ്യസ് തിരുമേനി പറഞ്ഞു. 

“വിഭജിതമായ ഒരു ക്രിസ്തുമതത്തിനു” നേരിടുവാന് കഴി 
യാത്തവണ്ണം ലോകം ശക്തിമത്താണെന്നു” ഒരു അകത്തോലി 

ക്കാ ബിഷപ് പറഞ്ഞ വാക്കുകഠം താനൊരിക്കലും മറന്നി 

ട്ടില്ലെന്നു തിരുമേനി പറഞ്ഞു. 

കാണ്സിലി ന്െറ അടുത്ത സമ്മേളനം ““ആധ്യനികലോ 
കത്തിലെ സഭ? എന്ന വിഷയത്തെപ്പററിയുള്ള ഒരു ചര്ച്ച 
യോടെ ആരംഭിക്കണമെന്ന” മാര്പാപ്പാതിരുമേനിയോദടഭ്യ 
ത്ഥിക്കുവാന് തിരുമേനി ആവശ്യപ്പെട്ട. ം 

ളൂ 

ബൈബിലംഭാഗങ്ങളടങ്ങിയ തുകല്ചുരം 

എണ്പത്തി ഒന്നു മുതല് എണ്പത്തഞ്ച, വരെയുള്ള ദാവീ 
ദിന്െറ സങ്കീര്ത്തനങ്ങം അടങ്ങിയ ഒരു ചുരുഠം ചാവുകട: 

ലിനടുത്തുള്ള മസാഡാ എന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നു കണ്ടുകിട്ടിയി 
രിക്കുന്നു. 

മസാഡായിലുള്ള ഹേറോദോസിന്െറ കോട്ടയില് നി 
ന്നാണു” ചുരുളകഠം കണ്ടു കിട്ടിയതു. ക്രിസ്തുവര്ഷം 70-ല് 
ടൈററസ് യറുശലേം ദേവാലയം നശിപ്പിച്ചതിനെത്തുടര്ന്നു 
യഹ, ദന്മാര് പലസ്തീനിലെ റോമന് മേധാവികളോടു മൂന്നു 
കൊല്ലത്തോളം ചെറുത്തു നിന്നതു” പ്രസ്തുത കോട്ടയില് താമ 
സിച്ചുകൊണ്ടാണു”. 

സങ്കര്ത്തനച്ചുരുളിനോടൊപ്പം മറെറാരു ചുരുളം കണ്ടുകി 
ട്ടിയിട്ടണ്ട്". തുകല് ചുരുളകളാണു” രണ്ടും. കോട്ടയുടെ വട 
ക്ഭപടിഞ്ഞാറെ മതില്ക്കെട്ടിനുള്ളിലെ ഒരു മുറിയില് നിന്നാ 
ണു ചുരുളകഠം കണ്ടെടുത്തതു”. രണ്ടാം യറുശലേം ദേവാലയ 
ത്തിനെറ കാലത്തു രചിക്കപ്പെട്ട(ബി. സി. 516 മുതല് ക്രിസ്തൂ 
വര്ഷം 70 വരെയുള്ള കാലഘട്ടം.) ഒരു ബൈബിരം ചുരുഠം 
ലഭിക്കുന്നതു” ഇതാദ്യമായിട്ടാണു”, ഇപ്പോഠം ലഭിച്ചിട്ടള്ള 
ചുരുഠം പ്രസ്തത കാലഘട്ടത്തിന്െറ അവസാനത്തോടടടുത്തു 
രചിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കണം എന്നു കരുതപ്പെടുന്നു. ഇതിലെ 
ലിപികഠം ചാവുകടല് ചുരുളകളിലെ ലിപികളോടട സമാന 
മായിട്ടുള്ളതാണു”. (പ്രസിദ്ധമായ ചാവുകടല് ചുരുളകഠം 
യെറി ഹോയ്റ്റുടുത്തുള്ള ഗഹകളില്നിന്നു? ബവുഡിന് അറബി 
കളാണ കണ്ടെടുത്തതു” ) സങ്കീര്ത്തനച്ചുരുളകളിലെ ഇതു 
വരെ ഗ്രഹിക്കുവാന് കഴിഞ്ഞിടത്തോളം ഭാഗങ്ങഠാക്ക് പരന്ധ 
രാഗതമായ ഹീബ്ര, ബൈബിളിലെ ഭാഗങ്ങളമായി ഏക 
ദേശം സാമൃമുണ്ടു”. 

സങ്കീര്ത്തനച്ചുരുഠം കണ്ടുകിട്ടിയ മുറിയില് നിന്നുതന്നെ 
ലാററിന്ഭാഷയില് പാപ്പിറസില് എഴുതപ്പെട്ട 4 രേഖകളം. 
കണ്ടു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട”. മൂന്നു വര്ഷത്തോളം റോമാക്കാരോടു” 
എതിര്ത്തുനിന്ന യഹ ദയോദ്ധാക്കഠം താമസിച്ചിരുന്ന മുറിക 
ളിലൊന്നാണിതു”. അപൂര്വനിധികളടങ്ങിയ പ്രസ്തുത മുറി 
യില്നിന്നും 17 ശേക്കലുകളം (യഹദന്മാരുടെ ഒരു നാണയവും 
തൂക്കവും) കണ്ട കിട്ടിയിട്ടണ്ടു”. അവയില് “ഇസ്ധായേലിലെ 
ശേക്കല് ““വദതതൂദ്ധ യറുശലേം?? എന്നും എഴുതപ്പെട്ടിട്ടണ്ടു. മുറി 
യയടെ മറെറാരു ഭാഗത്തുനിന്നും പാത്രങ്ങഠം, ആയ്യധങ്ങഠം യയ 
ദ്ധത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന കവചങ്ങളടെ ഭാഗങ്ങാം തുടങ്ങി 
യവയ്യം കണ്ടെടുക്കുവാന് കഴിഞ്ഞു, ഹേറോദോസിന്െറ കൊ 
ട്ടാരത്തിന്െറ അവശിഷാടങ്ങഠം പൂര്ണ്ണമായി കുഴിച്ചെട്ടത്തി 
ട്ടണ്ട്. ലണ്ടനിലെ ഒബസര്വര് പത്രത്തിന്െറ സഹകരണ 
ത്തില് ഇംഗളണ്ടിലെ വൃഠംഫ“സണ് ഫൌണ്ടേഷന് സംഘടി 
പ്പിച്ച ഗവേഷകസംഘമാണു? ഈ കണ്ടു പിടുത്തങ്ങഠം നട 
ത്തിയതു” ഴ 



ശാസ്തരപംക്തി 

റഡാര്: വ്യോമരക്ഷയില് വിപ്ഉവമു 
 ബ്രിട്ടനെറ കണ്ടപിട്ടത്തം 4 

1) ഡനിസ് ബാര്ഡന്സ് 

അതിര്ത്തി സംരക്ഷണത്തിനുള്ള പുതിയ ' റഡാര് ഉപകരണങ്ങഠം 
ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു് ഇന്ത്യക്കാരെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയെന്ന 
തായിതന്നു ഇയിടെ നടത്തിയ ശിക്ഷ എന്ന വ്യോമാഭ്യാസ 
ത്തിന്റെ മുഖബ്യോദ്ദേശങ്ങളിലൊന്നു”. ആദ്യമായി ബ്രിട്ടനില് 
വികസി പ്പിച്ചെടുത്ത റഡാര് 4133-ല് ഹിററ്ലര് ഇടതടവി 
ല്വാതെ ബ്രിട്ടന്െറ നേര്ക്കു നടത്തിയ വിമാനാക്രമണക്കാലത്തും 
പിന്നീട് രണ്ടാം ലോകമഹാഴുദ്ധത്തില് മുഴുവനും വിലയേറിയ 
ഒന്നാണെന്നു” തെളിഞ്ഞു. ഇതു“വ്യോമയുദ്ധതന്ത്രത്തില് വമ്പിച്ച 
മാറാം വരുത്തി. റഡാറിന്െറ വികസനവും അതിനു യൃദ്ധകാ 

ലത്തും സമാധാനകാലത്തുമുള്ള വിവിധോപയോഗങ്ങളമാണു” 

ഈ ലേഖനത്തില് വിവരിക്കുന്നതു' :- 

,.യോര്കഷയറിലെ ഫ്ളയിങ്ങ് ഡയില്സ് എന്ന സ്ഥ 
ലത്തു” സങ്കീര്ണ്ണവും വിലക്ഷണവും കെട്ടുകഥകളില് മാത്രം 
വിവരിച്ചു കേട്ടിട്ടുള്ളതും ഭാവനാതീതവുമായ ഒരെടുപ്പ് വേഗ 
ത്തില് രൂപം പ്രാപിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. 4,9൭0, 00,000 പവന് 

(56 കോടി ക.) 
ടെ ആക്രമണം നാലുമിനിട്ടു്” മുന്കൂട്ടി അറിയിക്കാന്വേണ്ടി 
ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരുസജജീ കരണമാണിതു”.ഈസമയത്തിനുള്ളില് 
ബോംബര് കമാന്ഡിങ്ങ് മിസ്റസ്റിലുക്ളെ നേരിടാനുള്ള നടപ 
ടികളവലംബിക്കാന് കഴിയും. ഇതു” ആക്രമണത്തില്നിന്നു* 

രക്ഷപ്പെടാന് കഴിയുമെന്നുള്ളതിനു് ഗണ്യമായ ഉറപ്പാണു. 
ഇതേ കേന്ദ്രത്തിന് അമേരിക്കന് ഐക്യനാടുകളെ ഉദ്ദേ 

ശിച്ചിട്ടള്ള ആക്രമണത്തെ ക്കുറിച്ചു” 15 മിനിട്ട മുമ്പ് അറി 

യിപ്പു നല്കാന് കഴിയും. ഇതിന്െറ നിര്മ്മാണച്ചെലവില് 
ഒരു പങ്ക് അമേരിക്കയാണ്” വഹിക്കുന്നതു”. 

ഭക്ഷണം ചംടാക്കാം ല്ല 

റ് അതേസമയത്തു” റഡാറിനു കൂടതല് ഗാര്ഹികമായ 
ചില വശങ്ങളുണ്ട്. ഈയിടെ ഒരു എലക്ട്രോണിക്ക് 

എന്ജിനീയറിംഗ് സ്ഥാപനം ഒത് റഡാര് ഹീററര് വികസി 

പ്പിച്ചെടക്കുകയുണ്ടായി. നേരത്തെകൂട്ടി തണുപ്പിച്ചെടത്തിട്ട 

ള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളെ പറഞ്ഞുതീരുന്നതിനുമുമ്പു” ച, ടാക്കിയെ 

ട്ടക്കാന് കഴിയയന്ന ഈ ഉപകരണത്തിനു* 500 പവനേ വില 

യൃള്ള്യ. അങ്ങനെ പ ളേററില്വച്ചിരിക്കുന്ന തണപ്പിച്ചെട 

ത്ത ഭക്ഷണത്തിനു ഒരു ബല്ററില് ടെ കുക്കറില് കയറി ഇറ 

ങ്ങീവരുമ്പോഠം പൊള്ളുന്ന ചയ, ടുണ്ടായിരിക്കും . ഈ കണ്ടു 

പിടുത്തം ചൃ ടുള്ള ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി യെടുക്കാന് സരകരൃമി 

ല്പാത്ത റസ്റ്റാറന്റുകരംക്കു? ഒരനുഗ്രഹമായിരിക്കുമെന്നതിനു 

സംശയമില്ല. 

എന്താണ് ഈ റഡാര്? “റേഡിയോ ഡിടക്ടിങ്ങ് 

ആന്ഡ് റേഞ്ചിംഗ*"” എന്ന വാക്കുകളുടെ ഫ്രസ്വരൂപമാണ 
തു". റേഡിയോ തരംഗങ്ങളുടെ സഹായംകൊണ്ടു” നിശ്ചല 

മായിരിക്കുന്നതോ ചലിക്കുന്നതോ ആയ ഒരു സ്ത്്വി 

ന്െറ സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കുകയെന്നതാണു” ഈ ഏര്പ്പാട്. 

അകുലത്തിലിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ ദൂരവും ദിക്കും അവയി 
ലേക്ക് റേഡിയോതരംഗങ്ങളയള്തൂമ്പോഠം ലഭിക്കുന്ന റേഡി 

യോ പ്രതിധ്വനികഠം അളന്നു കണ്ടുപിടിക്കുന്ന. 

കപ്പലുകളില് 

ലണ്ടനിലെ ഡക്കാ റഡാര് ലിമിററഡ് ആണു് റഡാര് 

ഘടിപ്പിച്ചിടടമ്മ ലോകത്തിലെ കപ്പലുകളില് പകുതിക്കും 41 
രാജ ങ്ങളിലെ നാവി കസേനസയ്ക്കും ഉപകരണങ്ങഠം സപ്ളൈ 
ചെയ്തിട്ടള്ളതു”" ഈ കമ്പനി 12,000--ല്പരം റഡാര് സജജ 
കഠം വിററഴിക്കു കയുണ്ടായി. അതേയവസരത്തില് മാര്ക്കോ 

ണി ഇന്റര് നാഷനല് മറൈന് നാല്പ്പതിനായിരത്തില്പരം 
എലക്ടേ ടാണിക് യൂണിററുകരം കപ്പലുകരംക്കു? വാടകമശ്തൂ 
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ചെലവു ചെയ്തു് ബാല്ലിസ്റ്റിക് മിസ്സ്റിലുകള റ 

ശു [1 - ഷി 

1ട0ം 

കൊടുത്തിട്ടണ്ടു”. 

ലോകത്തു് ഇദംപ്രഥമമായി ഒരു തുറമുഃ 
വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായതു” ലിവര്പ്പ, ളിനാണു”. സ്പെ 
ടു. 2 കമ്പനിക്കാരാണു” ഇതു സ്ഥാപി. ന 
വി. എചു”. എഫ്. റേഡിയോ ടെലിഫോണ് 
റിന്െറയും കഴിവുകളപയോഗപ്പെടത്തിക്കൊണ്ടു കം 

ഗതസംബന്ധമായ വിവരങ്ങഠം നല്കിത്തുടങ്ങിയ 

ത്തിലെ ആദ്യത്തെ തുറമുഖം സതാംപടണായിരുന്നു., 
തുറമുഖത്തിനുള്ളിലും നദിയിലും കപ്പലുകളോടി 

ബ്രിട്ടനില് റഡാര് കൂടുതല് കൂടുതലായി ഉപയോഗപ്പെ 
വരികയാണു. തുറ്മുഖക്കാവല് നിര്വഹിക്കുന്ന ഒരു ൮ 

റഡാര്, ഗതാഗതവകപ്പുമന്ത്രി കഴിഞ്ഞവര്ഷം ഒദ്യേ 
മായയല്ഘാടനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ബ്രിട്ടനില് പ ര്തഅഅ 
്അപ്പൈടന്ന ഏററവും പരിഷ്കൃതമായ ഈ റഡാര്സജജ ൭ ി 
ഡ്വേനദി ഥേംസ് നദീമുഖവുമായി യോജിക്കുന്നിടത്തു 
സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. കേംബ്രിഡ്ജിലെ പൈ ടെലികമ്മ, 
ണിക്കേഷന്കാര് നല്കിയ ഡബ്ളിയു. എച്ച്. ി 
റേഡിയോ ടെലിഫോണിയയമായി മു ലരാപ്പി 

ണ്ട്. ഗ്രെയി൯ദ്വീപിലെ കെന്റു” എണ്ണസം 04 
നിമിത്തം നദിയിലുടെയുള്ള പ ളൂ ടെ 
മായ പോക്കുവരവിനെത്തുടര്ന്നാണു” ഇത്തരമൊരു 
ക സജ൦ജയയടെ ആവശ്യം നേരിട്ടതു”. ടയ 

ലണ്ടനിലെ തുറമുഖാധികാരികളം അതി 
നാവിഗേഷന് സര്വീസിന് റഡാര് ഉപ 
വരുന്നു. നാവികര്ക്ക് ദ്രതവും കൃത്യവുമായ € 
കുന്ന ഇത്തരമൊന്നു” ലോകത്തിലെ മറെറാരു തുറമു൭. 

മില്പ. 

പതിയ ഉപയോഗങ്ങ൦ം ി 

1961ല് ബ്രിട്ടന് 1,40,00, 000 പവന്െറ്186. നി 
. യുടെ) റഡാറും നാവിഗേഷന് ഉപകരണങ്ങളും (ത് 

പിച്ച. റഡാറിന്െറ പുതിയ പി ലി] 

തില 1 

റോയല് റഡാര് എസ്റ്റാബ ളി]ഷമെന്ഠില് ' [നി നം 
ഗവേഷണങ്ങാം നടത്തിവരുന്നു. 

നേരിയ റഡാര് കിരണങ്ങഠം നേരെ മേത്ര പ 
അയച്ചു” 30,000 അടി ഉയരം വരെയുള്ള അന്തരീക്ഷം 
ശോധിക്കാനും മേഘത്തിന്െറ ഘടനയും മഴ, ഹിമ 

മഞ്ഞുകട്ട എന്നിവയുടെ വിന്യാസവും മനസ്സില റെ 

ഒരു വിദ്യ ഇപ്പോരം അവിടെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തുറ 

യാണു്. ഒരു ശമ്ത്രക്രിയാവിദഗ”ദ്ധനെ സംബന്ധിച്ച 
ത്തോളം എക്സ്റേഴ്തക് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ടോ അ 
കണ്ടു് പ്രംധന്യയേരുണ്ടാ യിരി വാനശാസ്ത്രുജ്ഞന്മാര് ഉ 

പുതിയ ഉപകരണം കൊണ്ടു്, | 

ട്രാന്സിസ്റ്റര് . ച 

ഡക്കാകുമ്പനിക്കാന് ഈയിടെ സപ്രധദൂന്ത 

യിപ്പ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ലോകത്തിലാദ്യത്തെ ട്രാ 
മെറീന് റഡാര് അവര് നിര്മ്മിക്കുകയും 

ചെയ്യെന്നു”. ട്രാന്സിസ്റ്റുപയോഗിക്കുന്നതുകെ; 

പ്രയോജനങ്ങളണ്ടു. സാധാരണയുണ്ടക്കേ പപൂടുന 
ഭാരിച്ചവയും കൂടുതല് സ്ഥലമാവശ്യനുള്ളതുമാണ 

മിത്തം ചെറിയ കപ്പലുകരഠംക്കു് റാ 

ഇനിയിപ്പോഠം റഡാര് കൂടുതല് ക 
തുടങ്ങും. ളം ചി 

് ല 
൪ സ ല്; 



 ഫാരനാക്കും 

ത്തി താമസിക്കുക . എല്ലാവര്ഷവും പതി 
 സാധ്യകുടുംബങ്ങഠം കൊയത്തുകഴിവോളം 
നാമസിക്കുകയുയം കൊയത്തുകാലം കഴിഞ്ഞാല് 

ഴി ലേക്കു മടങ്ങുകയും ചെയാതിരുന്നു. അങ്ങനെ 
ല്ല ചേര്ന്ന കുട്ടംബങ്ങളില് ഞാന് ജോലി 

രുന്ന ദേവാലയത്തിനു സമീപമുള്ള എന്െറ ഇട 

ഒരു സാധാരണ ഭവനത്തിലെത്തിയ ഒരു കുട്ടം 

ന്റ ശ്രദ്ധ പ്രത്യേകം ആകര്ഷിച്ചു. 
ക്രസ്തുവരായ ആ കുടുംബാംഗങ്ങഠം സാമാന്യം വൃത്തി 

| വസ്ത്രധാരണം ചെയ്തിരുന്നു. പ്രായം കൊണ്ടു്” ഏതാ 
പതി നോടടുത്തവരായിരുന്നു കുടംബനാഥനായ ഹാനോ 
ര്യ മറിയാമും. അവരുടെ നാലു സന്താനങ്ങഠം_ മൂന്നു 
ന്മാരും ഒരു പൃത്രിയും-പത്തു മുതല് പതിനഞ്ച്, വരെ 
മുള്ളവരായിരുന്നു. എന്റെറ ഇടവകക്കാരനോടായി 
ാണ്ടു ഉടമ സ്ഥാവകാശം ഉള്ളവരെപ്പോലെ അവര് പറ 

നു, ““ഞങ്ങഠം ഇന്നു മുഴുവന് യാത്ര ചെയ്യുക ആയിരുന്നു. 
ചായ'ത്തിനു പററിയ സ്ഥലമായി ഞങ്ങഠം നിങ്ങളുടെ വ 
ൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു ?” ൽ 

' എന്െറ ഇടവകക്കാരനായ ഗൃഹനാഥന് അത്ര സന്തോഷ, 
ര്വമല്പ ആ അഭി പ്രായ പ്രകടനം ശ്രവിച്ചതും സമ്മതം 

യതും; എങ്കിലും ഹാനോക്കും കുടുംബവ്യം അവിടെത്തന്നെ 
ത്തുകാലം ചെലവഴിക്കുവാന് തീരുമാനിച്ചു. മറിയാ 

സന്താനങ്ങളും നല്ല ജോലിക്കാരാണെന്നും അപ്രാപ്പനായ 
രി കൂലിക്കു” ജോലി ചെയ്തുകൊള്ള, 

വാദിച്ചു; മാത്രമല്ല ഹാനേമക്കു? 
വരും നിരക്കു കൂലിയില്നിന്നു കുറഞ്ഞ 

. ചെയ്തുകൊള്ളാമെന്നു ഭരമേററു. അപര് ഒരു 
ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള, താമസിക്കുന്നതിനു ഒരു ചെ 
ിി 

വിധവും നാലു 

യിരുന്ന എന്െറ 
ല് കെട്ടിയിട്ട 

നയാപൈസാ ലാഭിക്കുന്നതില് 
ഇടവകക്കാരന്. കന്നുകാലികളെ 

അവയുടെ ഉപയോഗാര്ത്ഥം നിര് 
പ്പൈട്ടിരുന്ന ചെറിയ എരുത്തില് അവക്ദ വിട്ട കൊട 
 വേനല്ക്കാലമായിരുന്നതിനാല് കന്നുകാലികളെ വെ 

ില് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനു" പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നില., നിമി 
വഗത്തില് അതൊരു ചെറുഭവനമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. 
ത്തിലും പരിസരങ്ങളും അടിച്ചുവാരി. വൃത്തിയാക്കി നി 
പയോഗാത്ഥം കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന അത്യാവശ്യസാധന 

ഠാ എത്രയും വേഗം അതതിനുത് കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളില് നി 
പിച്ചു. ആ ചെറിയ എരുത്തില് വൃത്തി ആക്കുന്നതിലും 
ം അവര് കാണിച്ച ശ്രദ്ധ. ഭവനനായികയെ അത്തഭുതപ്പെ 

ഒരു ദിവസത്തെ ജോലികൊണ്ട തന്നെ മറിയാമും മക്ക 
 അന്നേയോളം അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ജോലിക്കാരെ 
മം സമര്ത്ഥരായ കൊയത്തുകാരാണെന്നു ഗൃഹനാഥനു 

റദ്ധ്യമായി. ഹാനോക്കിന്െറ ജോലി അവര് ആദ്യമേ പറ 
ിരുന്നതുപോലെ മന്ദഗതിയിലായിരുന്നു. നഗരപ്രാന്ത 

വ നിയോഗം പകുതി കണ്ടു” കുറയ്കുമെന്നതാണു' മറെറാരു 
പം.  ശീതീക്രണത്തിനുള്ള ഉപ കരണങ്ങഠം ഉപയോഗ 

പ ്ണകയയം വേണ്ട. ഡക്കാക്കമ്പനിക്കു അമേരിക്കനും ജര് 
0 ബ്രി; വ, സ്സെസിഫിക്കേഷനുകളനുസരിച്ചുള്ള സെററു 
ി ണ്ടാക്കാന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ 1000 സെററു 
ടെ ഇപ്പോഠം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണു', 

പകുതിയി ലധികത്തിനും ഓര്ഡര് ലഭിച്ചിട്ടണ്ടു”. 
ക; ക്ക് (ബി. ഐ. എസ്.) 
 ' 

ര വാര്ഷികപരിപാടിയായിത്തീര്ന്നതും, 

നാറബ്പ്വ്ം 
്ു 7 സ്ധി. ഈ. ജു. 

ങ്ങളില് ജനിച്ചു വളര് നന ഹാനോക്കിനു് കൊയ് ത്തോ വയ 

ലിലെ ഇതരജോലി കളോ വശമില്ലായിരുന്നു. എന്നാല് 
നെല്പറടങ്ങളി ലായിരുന്നു മറിയാം ജനിച്ചതും വളര്ന്നതും 

പണി എടുത്തതും. ഹാനോക്കു” നഗരജീവിതം ഇഷ്ടപ്പെട്ടി 
രുന്നു; മറിയയോ ഥഗ്രാമജീവീതവും വയലിലെ ജോലികളും. 
നഗരജീവിതത്തിലുള്ള വിരസത മറിയാം ഒരു സന്ദര്ഭത്തില് 
പോലും പ്രദര്ശിപ്പിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിലും ഹാനോക്കിനതറി 

യാമായിരുന്നു. നഗരജീവിതഫലമായി മറിയാം ഉന്മേഷമി 

ല്ലാത്തവളായി ക്ഷീണഗാതൂയായി രൂപാന്തരപ്പെട്ട തുടങ്ങി 
യിരുന്നു. അതിന്െറ ഫലമായിട്ടാണ് നാലു വര്ഷം മുമ്പു 

മുതല് കൊയ്ത്തു കാലം ഗ്രാമപ്രദേശത്തു വ്യയം ചെയ്യുവാന് 
ഹാനോക്കു സ്വന്ത നിലയില് തീരുമാനമെടുത്തതും അതൊ 

ഗ്രാമജീവിതം 
താന് ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്നു ഹാനോക്കു ഒരവസര 

ത്തില് പറയുകയുണ്ടായി. തവളകളടെ കരച്ചില് ഒഴിച്ചാല് 
നിശാവേളകളില് ഗ്രാമപ്രദേശത്തനുഭവപ്പെടാറുള്ള നിശ്ശൂബ്ൃത 
അവന് ലേശവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ഹാനോക്കിന്െറ രണ്ടു 
പുത്രന്മാരുടെ മനോഭാവം പിതാവിനന്േേറതിനോട അനുരൂപ 
മായിരുന്നു, ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും അവര് അവരുടെ അഭി 
പ്രായഗതി മറിയാമിനേ€ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. മറിയാമാകട്ടെ 

ഈ മൂന്നു മാസക്കാലം അതീവ സത്തുഷ്ടയായിരുന്നു. 
“ചിരിക്കുകയും പാടുകയും നഗരജീവിതം താന് ഇഷ്ട 

പ്പെടുന്നു എന്നു ഭാവിക്കുകയും ചെയ്ത വര്ഷകാലദിനങ്ങഠം 
മറിയാം പിന൯തള്ളിയിരുന്നു.”” ഹനോക്കു പറയ കയായിരുന്നു 

ഒരവസരത്തില്, ““വേ നല് കാലത്തു” ഗ്രാമറീണജീവിതം ഇഷ്ട 
പ്പെടുന്നു എന്നു ഞങ്ങളും ഭാവിച്ചിരുന്നു. കട്ടംബജീവിതത്തില് 
പലതും പങ്കവന്തൂവാന് നാം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടു”.?? 

ഹാനോക്കും കുടുംബാംഗങ്ങളും അവരുടെ ഈ വിധമുള്ള 

സാധാരണജീവിതം മാത്രമല്ല പങ വച്ചിരുന്നതു; എന്നാലോ 
ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തി പരമായ താല്പര്യങ്ങഠംക്കും പരി 
ഗണന നല്കിയിരുന്നു. ഇളയ പുത്രനായ പത്രോസു” പ 
കളിയില് തല്പരനായിരുന്നു. ശേഷമുകൂളവര്ക്കു പത്തു കളി 
യില് താല്പര്യമൊന്നുമില്പയോരുന്നു എങ്കിലും പത്തു കളി കാ 
ണവാനും അങ്ങനെ അവന്െറ സന്തോഷത്തില് പങ്കുകൊ 
വാനും അവര് ശ്രമിച്ചിരുന്നു. പത്രോസിന്െറ ദഷ്ടിയ 
സമര്ത്ഥരായ കളിക്കാരോടു കുടുംബാംഗങ്ങഠംക്കും ഏതോ കൂട്ട 
തല് മമത അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. അതുപോലെതന്നെ അന്ന-_ആ 
തായിരുന്നു പുത്രിയുടെ പേര്_യയടെ താല്പര്യങ്ങളും കതുകവ 
സ്തക്കളും ഇതര അംഗങ്ങംക്കും ശ്രദ്ധാര്ഹമായ കാര്യങ്ങളായി 
രുന്നു. ആ കുടുംബത്തിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും പ്രത്യേക 
താല്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങളില് ഇതര അംഗങ്ങം പ്രദര്ശിപ്പി 
ച്ചിരുന്ന പ്രത്യേകതാല്പര്യം ശ്രദ്ധാര്ഹമായി എനിക്കു തോ 
ന്നി. 

ആ ട്ചറു കുടുംബത്തിനു ഏതെങ്കിലും സാധനം ദാനമാ 
'യിട്ടോ സൌഹാര്ദ്ദ പ്രകടനാര് ത്ഥമോ. നല്കിയാല് തക്ക സമ 
യത്തു"എന്തെകിലും സാധനം തിരികെ കൊടുക്കുന്ന പതിവു? 
അലംഘ്യനിയമംപോലെ അവര് പാലിച്ചിരുന്നു ഒരു നാളി 
കേരം കൊടുത്താല് ഒരുപടല പഴമെങ്കിലും അവര് ഉചീതമാ 
യസമയം നോക്കി തിരികെ കൊടുക്കാതിരിക്കുകയില്ല. അതു 
ചിലപ്പോഠം പച്ചക്കറി സാധനങ്ങളോ നമുക്കിഷടമുള്ളതെന്ന 
വര്ക്കറി യാവുന്ന ചില്ലറ : സാധനങ്ങളോ ആയിരിക്കുമെന്ന 
വ്യത്യാസമേ ഉള്ള. “യാതൊന്നു. പകരമായി നല്കാ 

തെ എന്തെങ്കിലും സ്വീകരിക്കുന്നതു” നല്ല സ്നേഹിതരെ സ 
മ്പാദിക്കുന്നതിനുള്ള മാര്ഗ്ഗമല്ല." മുത്ത പുത്രനായ യോവേല് 
പറയുമായിരുന്നു. ഹാനോക്കു൦” അതിനൊരു വിശദീകരണം 
നല്കി. “നീ ദരിദ്രനായിരിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തില് ശേഷ 
മുള്ള സര്വരും നിന്നെക്കാഠം ഭാഗ്യശാലികളാണെന്നു ചിന്തി 
ക്ഷവാന് പ്രയാസമില്ല. അതേസമയം സര്വരും നിന്നോടു" 
അല്പമെങ്കിലും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ബോധം നിന്നെ 
സത്തുഷ'ടനാക്കുകതന്നെ ചെയ്യും. "” 
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